






ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 
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সন ১২৬১ লসাল। 

মূল) এক টাকা মাত্র । 





বিজ্ঞাপন ! 

এক্ষণে ইহংলগ্তীয়দিগের সহিত জামীনিগের 

এমত নিকট সন্বদ্ধ হইন্লাছে যে অনেকাঁংশেই উভগ্র 

জাতির সুখ, ছুঃখ, সমৃদ্ধি, হ্রাস, গৌরব ও অপমান 

একই কারন হইতে সমুস্তৃত হইয়া খাঁকে। স্মতরাং 
ভয়েরই উভয়ের গশুণনদেোষ পরিচিত হওয়। সবিশেষ 

আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয় 

লোকের জাতীয় এক্ুতি তজ্জীতীয় ইতিন্বত্ত ছারা 
যেদন স্পষ্ন্ূপে প্রতীয়মান হইতে পাঁরে আর 

কোন উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় নাী। বিশেষতঃ 

ইংলগ্ীয় ইতিহাস গুগঠ বারা সে রাঁজনিয়ম ও রাঁজ্য- 
শালনের আুপ্রণার্শী সমস্ত সর্বাপেক্ষা উত্কষ্ট তর 

রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পীরে ইহষ্স্দকলেই ম্বীকার 
করিয়। থাঁকেন। এ্রন্থ বাঁনুল্য ভয়ে তৎ্নংক্রান্ত 

'অনেকানেক এ্রয়ে(জনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিজে' 

হইয়াছে, এবং তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম? 
প্রীর্থন। করা আবশ্যক । 

যেসকল জগদ্দিখ/ঠত পণ্ডিত বর্গের গ্রস্ত 

.ইৎলজীপ্র ভাব! ইহার আধুনিক পূর্ণীবন্ছা। প্ীপ্ত হই- 
ম্াছে-_যে সকল ক্ষমতাঁবান্ এবং বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি 

ব্যহের কৌশলে ইতলগ্ডের শিল্পকার্ধ্য অন্য সর্ব্ব- 



% 

দেশের শিস্পকীর্য্য অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্থিত 
হইয়াটি__ষে পে কালক্রমে এবং জগদীশ্বরের ৩ 

সাদে ক্রমশঃ ইংলভ্ীয়দিশের উবদেশিক অধিকার 
সমস্ত সন্বর্ছিত হইয়া উঠিয়।ছে সেই সকল বিষয়ের 
প্রকত প্রস্তাবে কিছু মাত্র বর্ণন করিতে পীরাধাঁয় 
নাই বলিলেই হয় । ফলতঃ এই ক্ষুত্র গ্রন্থে ইংল- 
সীয় ইতিহাসের রাঁজকার্য,-সংক্রান্ত কতকগুলি প্র- 
ধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে 
পারাশিক়াছে । কিন্তু ইহা পাঠ করিলেও ইতিহ স 
পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্সিথিত উদ্দেশাটী সাধন 

হইতে পারিবে, এই আঁশয়ে পুস্তক মুদ্রিত ও এরচা- 
রিত করাগেল। 

১৮৩২লাল। | 

' ১৫ই অগহ্ট 
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ঃ চর ব রি ২ (পুন অধ্যায়! 

সস দত অজ 

[ ইংলগ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পুর্ববৃত্বান্ত--মীজরের 

মআগনন--রোমকাধিকার-লাকসন্দিণের আগমনশতাহাদিগের 

জাতীয় প্রকৃতি এব খুষট ধম্মে দীক্ষাভেমসূদিতগর দৌরাজও 

শানক্বানদিশের আগমন |] 

ইউরোপের মানচিত্রের বাস্কোণে যে একটি 
অপেক্ষারত রহদাঁক'র দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহাঁরই এক 
ভাগের নাম ইংলগু। এ দ্বীপ ইংরেজদিগের নিবাঁজ 

ভূমি । দ্বীপমীত্রেরই বায়ু প্রায় অমশ্ীতোব হুইয়া। 
থ]কে, ইংলগ্ডেরও . সেইরূপ / এই দেশের ভুমি 
নিতান্ত অনুর্ধর। বোধ হয় না১ কিন্ত কোথাও এমত 
উর্ধরাঁও নয় যে», তদ্দেশবাদীদিশের যথেষ্ট আয়াস 

ব্যতিরেকে সমুহ ফলদায়িনী হয়।, ইহার উপকূল 
€ ৯ ) 



২ ইৎলগ্ডেক্ ইতিহাস । 

ভাগে অনেক জাগরশীখা। প্রবিষ্ট হইয়াছে এবহ, 
ইহাতে স্ুনাব্য.ক্* নদীও অনেক জাছে। সুতরাং 

এই দেশ বণিকৃহত্তির পক্ষে বিলক্ষণ উপঘোগগী। 
এখানকার আকরিকের মধ্যে পাঁথরিয়। কয়লা) লৌহ 

এবং টিন গ্রধান; আর উভ্ভিদেরে মধ্যে ওকরক্ষ 

সাতিশয় গ্রলিদ্ধ $ ইহা র্ষাষ্ঠদ্বারীপতর অর্ণব 
হ্যন প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

ফাঁবশুকখল ইহলগু দেশে নিতান্ত অঙললম্বভাঁবঃ 

ক্লীবি ও বণিকর্ি পরাঁউআখঃ জর্থবধান প্রস্তুত 

করণে অশক্ত, কিন্ত সাহস”, ধর্মীপরায়ণ এবং সহশ্রা 

মান্ুরত্ত কেল্ট 1 জাতির বাঁস ছিল, তাঁবহকাঁল এইই 

দেশের কেন হত্তান্্ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল 

এই মাত্র শ্ুত হওয়। হায় প্১প্রাচীন ফিনিসীয় 

এবং কাখেজীয় বণিকেরা কখনহ এইদেশে বাদিন 
জবার্থে আগমন করিত এবং এখানকার টিন, লেহঃ 

ভর্শ। প্রভৃতি পণজ্রব্য গছণ করিয়া তদ্বিনিমত়ে কাঁচ 
পিলাঙ্গি নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়। াইত। 
তাহার বছুকল পরে হখন হোষকেরা আপনাদিশের 

সাম,াজ্য বিস্তার করে তখন তাহা দিশের সেনাপন্তি 

জগখিখ্যাত জুলিরদ, লীজগ্র অমুদায় গল্দেশ $ জয় 
৮ পপ পরত পাপ 

কটেম্স, সবর্ণ পুভৃতি। 

+ক্েল্ট জাভীয়েরা ককেসীয় বর্থসক্ছক্ত এবছ প্রর্বকাঁজে 
অশুরায় ইউরাপ খত ব্যাপ্ত হইয়াছিল ।, ০ ্ 

টক্জান্পের পৃন্ব ন'ন গল ছিল | 



রোমকা্ঠিকীর 1 ৩ 

'ককিয়। ৫৬ পৃঃ খুঃ অন্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে 

আইসেন। তিনি কেন্টঞ্চ প্রদেশের উপকুলে জব- 

তীর্ণ হইয়! দেখিলেন ফে। তদ্দেশবালিগ্ণণ পদাতিঃ 
আশ্বারোহী এবং রথাঁরঢ হইয়! নান। অস্ত্র-শঙ্ত্র 

ধারণ পূর্ধক ভীহার সহিত যদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া 
অ.ছেঃ কিন্ত লীজরের রণপাণ্ডিত্যে এব তীহার 

উসনাগণের অশিক্ষাঞুণে এ আদিম নিঘালীদিগের 

সকল প্রদত্ব এবং সাহস ব্যর্থ হইয়। গেল । ীজর 
উহাদিগকে পরাজয় করিয়া গ্রতগমন করিলেন । 

ইহ।র পর তিনি আর একরার ইংলগডে আঁইসেন এবং 
রোঁনকাঁধিকাঁর পুর্বাপেঙ্গণও সবিস্তত করিয়া ঘান। 

পে সময়ের কযা হইতেছে সেই অসময়ে ইং 

লণ্ড দ্বীপের নাম টেন ছিল এবং তদ্দেশবালীদি- 

গকে বটন বলিত। সীজর ও অপরাপর রোম- 

কগ্সন্থকাঁরেরা লিখিয়। গিয়াছেন ৮১ তখন রটন 

ছীপ নিবিড় অরণো আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার 

লোকসকলও অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তীহার। বাকের 

ত্বক বা বন্য পশুর চম্মন্বারা যথ। কথঞ্চিতকপে আপন 

নাছিগের শরীর আবরণ করিত | গাত্রে রক্ডঃ কষ, 

পীতঃ হরিতীর্দি বর্ণ বিলিপ্ত করিয়া সংগ্রাম স্বালে 
ঘোর রূপ ধারণ করিবার দিমিত প্রয়াম পাইত। 

চে - শি 

এই উনের বাহ গুন অ' কারে, আবন্ষিত। 

 প্রথিভ আছ রুট বস) ত্রিট, নামক কোন বণ কু ক 

প্রথযে এই দ্বীপে ননুঙ্ষের স্ধার হয় । 

চে 



ইৎলগডের ইতিহাস! 

ক্ষুদ্র কাঁঠখণ্ডে চল্দীরত করিয়া সরি ও জলকীর্ণ 
ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপন্বোগী ভেলক প্রস্তত্ত 
করিত। বস্তুতঃ কঁষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল 
প্রয়োজনীয় এবং লুখোপভোগের সামগ্রী প্রশ্নত 
হয় এ ইটন্দিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল ন1। 
কিন্ডু তখনও বটনের। অর্ধত্র এই প্রকার ছিল না। 
দক্ষিণ ভাগে? বিশেষতঃ কেন্ট প্রদেশে যাহার। বাস 

কগিত ভাহাদ্িগের মধ্যে পাশুপালাযঃ কোঁথাঁওহ 

রশি এবং বকিঞ্ি বণিক ব্যাপাঁরের প্রধাও প্রচলিত 

হইয়া ছিল। তখন ব্বটেনের যত অন্তভাঁগে যাওয়া 
যাইত ততই অসভতাঁর তিমির ক্রমশঃ গাঁতর 
বোধ হইত এবং ষত উপকুল ভাঁগে আগমন কর। 
যাইত» ততই জভ্যতার অপরিল্ফুট আঁলে'ক কি- 
থিওশ২ দৃষ্টি গোঁচর হইত । এমন বন্যদশীপন্ন 
লোকের মধো শে কিরূপ শাঁলন-প্রণ'লী প্রচলিত 

ছিল তাহা স্মনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না; এই 

পর্যন্ত অবগতি আছে সে+ বটনেরা অসহখ্য ক্ষুদ্র 

জাতিতে বিভক্ত হইয়। একটা জতি এক২ জন শী- 
সনকর্তীর অধীনে বাস করিত। ইহাদিগের ধর্ম প্রণা- 
লও অন্যান্য জাতির ধর্ম প্রণালী হইতে অধিক 
ভিন্ন ছিল না! । ইহ্াদিশের মধো ডুইভ্,নাঁমে এক- 
টী যাজক আস্পদাঁয় ছিল। তাহাঁর। রাজ।দিগের 

অ£পক্ষাও সমধিক পরক্রমশালী হুইয়] যাহা মনে 

কন্পিত তাহ।ই করিতে প.রিত। ডুইডেরা পুর্বজন্ম 



রোৌষকাধিকার ] রঃ 

এবং পরজন্ম স্বীকার করিডেন | পরমেশ্বর এক তবহ 

ভীহাঁর অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাওি 

মাঁনিতেন। কখনহ শৃদ্ধধত হতভাগা বন্দিগণকে ভাগ্মি- 

দ্ধ করিয়া এ দেদতাগণের উপাসন] করিতেন, 

কিন্ত ভীহাদের অধিকাংশই লিবিড় অরণ্যমধে। 
কেবল জপ তপমা। ছারা ঈশ্বরারাধনায নিমগ্নচিত্ত 

হইয়া থাকিতেন | ডুইডপিশেক শনি অনবিতয় 
ছিল | ইঙ্ঠাঁরা দি কোন রাঁজাঁকেও অভিশপ্ত 
করিতেন তবে জর কেহই উহার সহিত বাক্যালাঁপ 
করিত ন১ কেহই ভীহাঁর কোন সাহাধ্য করিভ না। 
শাহাঁর ইচ্ছ। সেই ভার প্রাণবধ করিতে পাঁরিত 

এবং বহুস্ছলে সেই হতভাগা বাক্তি অন্নজন 

আভখবেই গ্রাণ-পরিত্যাশ করিত । ফলতঃ টনের! 
সর্ধতোঁভাঁবে আপনাঁদিশের যাঁজক-বর্গেরই অধীন 
হইয়াছিল। কিন্ত যখন প্রবল রোমকেরা) মাটি, 
ক্রডিয়স্ এবং নিরোরঞ্ছ সরয়ে ওয়েলস দেশী পর্মস্ত 
অধিকার করিল) অনেকবার অনেক বিদ্রোহ দহন 

করিল, ছু সংখ্যক নগর এবং উ ানিবেশ সংস্ক- 

শিত করিলঃ ও ৫নুটোনিয়স,' পলিনস.+ নামে 
ভাছাদিশের একজন সেনাপতি «মান।ু দ্বীনে গিয়। 
থাকার সকল ুইডকে.খড়াহত এবং তাহাঁদিখের 

লা স্পা সাত ক শি শত ০৯০ পাতি তি শপ পশাপপিপেশিশী শা পি ৩ শষপীপ্পপপাশিপ 

+রোমের পঞ্চম ও যঝ লট ! 

+ ইংল€র পশ্চিম প্যান্তাবতাঁ পক্বতীয় দেশ। 

4 আইরিল সাগরান্তগত অলস দীপ । 

পিপি থা পপ | লও পপর | ভা আশি 



৬ ইৎলগ্ডের ইতিহাস ] 

অখরাঁধন। স্বান সমস্তকে ভক্মসা করিলেন, তখন 

রউনেরা সর্ফভোভীবে বশতীপন্ন হইল | ইহার 

পর. “আরিকৌলা” নামে একজন শীসনকর্ত। বুটনে 

আর্ঁগমন করিয়া উত্তরে স্কটংলস্ডের কিয়দ্দ,র পর্যয্ত 
ভাধিকাঁন করিলেন এবং কতকগুনে রণতরী প্রশ্থত 

করিয়। ইউরেপের উত্তরাঞ্চলীয় জলদশ্যাগণের 

নৌরাঁকা নিবারণ করিলেন । ফলতঃ এ'জময় জবধি 

বউনে লেমকাঁধিকাঁরের দেন গুণ দুইই ভ্রমশঃ প্রুব- 

র্িত হইতে লানিল | ধর্মবীধিকরণ উত্তম হুইল, 

শীসন প্রণালী উতক্কষ্টতর হইল, নগর ক্ষ পুর সমস্ত 
নির্দিত হইতে লাগিল, রজবর্ সকল প্রশ্ভত হইল 
এবহ ফ্ুধি ও বাঁণিজ্যকাঁর্যের প্রতি জন সাধারণের 

অনুর*গ বৃদ্ধি হওয়াঁতে দেশে ধননম্পত্তির আ'খিকা 

হইতে লাগিল 1 কিন্ত রোৌমকেরা রটনদিগকে যুদ্ধ- 

বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া কদাটিৎও স্ছদেশে অবস্থান 

করিতে দিতেন ন।। যে সকল বুটন যুদ্ধশিক্ষা করিত 

তাহাদিগকে কোঁন দুরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অ- 

পর দেশীয় টসনিক গণের দারা বটেন রক্ষা করিতেন | 

আঁর যেসকল লেক দৈনিক বর্ম প্রব্তত্ত না হইয়।- 

ছিল তাঁহাদিগের সকলকেই নিরক্ত্র হইয়ণ থাকিতে 

হইত। নুতর।হ রোঁমকের1 একবার ₹টন তশগ ক- 
পপ আলা ক পে আপ জপ ক সস | আাান্পিসিল 

৭ পপ পপ পা পাস | প্রি | পি জিপি, পরল পাপীপপসপপ্সপী পিপিপি সিসি 

ক জগ্ডন এং ইয়ক এষ্ট দই নগর আক্িকাস্ঠর রা চেষর 

এই দুউ শঙ্দ যে সকল নগরের নামের জপতে দু হয় সেই 

₹ কল নগর রোমকর্দগের নিম্দিত | 



রোমকাধিকার ৭ 

রিয়: গেলে তদ্দেশীয়েরা স্টেকোঁন প্রকারে জাঁয়রক্ষ। 

করিতে পারিবে তাঁহার কোঁন উপাঁয়ই রহিল না৷ 

ফেমন মৃত্া আসন্ন হইলে হস্তপদাপির প্রীন্ত- 
ভাঁগ অগ্ত্েই শীতল হয় এবং তথায় রক্তের গমন 

নাগমন নিরুত্ত হওয়াতে আখর সেই সকল স্থলে 

নাঁড়ীর গতি বোঁধ হয় ন। শরীরের মধ।ভাঁগেই ক্ষণ 
কাঁলপর্য)স্ত নাড়ীর সঞ্চার বেধ হইস্স। থাঁকেঃসেইদ্ধ প 

যেমন রোম সামণীজ্যের বিত্ুঃশকাল টা এ 

তে লাশিলঃ অমনি তাহার দুরপপ্রদেশ সমৃদাঁয় হ 
রোঁমক হিসন্যগণ প্রস্থান করিত অর তথায় ক 
গমন করিল না এবং ক্রমে সং চিত হইয়া বো” 

মের সন্নিধাঁনেই চতুর্দিক রক্ষ। করিবার নিমিত্ত কিছু- 
কল সচেষ্টহইতে লাগিল । ৪৭৯ খৃই অন্দে রোমকের। 

ইংলগু পরিত্যাগ করে। তখন স্কট লশ্ডের দি নাঞ্চল। 

বাঁ স্কট এবং “পিক” জাতীয়েরা হটনদিগক্ষে অ- 

ত্যন্ত বলপুর্বধক জখক্রমণ করিল । রটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত 

'আক্ষম হইয়। পড়িয়াছিল । তাহার! রামে পত্র প্রে- 

রণ করিয়। লাহাব্য প্রার্থনা করত এই বন্দি, দুঃখ 
করিয়ছিল শেঃ &ভাবণাঁকার অসভ্য লোকেরা জামান 

দিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেঃ সযুদ্র ও 

আবার এ রাক্ষমদি«ণর সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে, 

নর! কোথায় কাই কিকরি কিছুই বুনিতত পারি 
ন। 1৮ কিন্তু রোঁমকেরা আপনাদিগের দুঃখ সময়ে হ০ 

উনদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারিলেল না। 



৮ ইংলগ্ের ইতিহাম ! 

স্ৃতরং উহার! অগতণ উত্তরাঞ্চলীয় জলদন্যদিগের 
নিকটেই সাহাঁযা প্রার্থনা করিল। এ জলদনুদিগের 
বাঁসস্থানঃ "রাইনণ্*চ নদীর মুখ হইতে “এল, নদীর 
মুখ পর্ধান্ত সে ভূতাঁগ তাঁহ।তেই স্থিল। উহার “জুট 
ভোঁদল” এবহ “সাক্সনত ইতাদি হিবিধ নামে প্রসিদ্ধ 
হয় । “গ্েক্সিস্ট” এপং “হর্স নামক ভ্রাতৃদ্বর নিমান্ত্রণ 
পাইয়া রটলে আলির। উপস্থিত হুইল এবং জাতি 

স্বস্পায়ীসেই স্কট, ও কটদিগকে পরাভূত করিয়া 
সমুদাষ দেশ নিকপ্জব করিল কিন্ত তাহারা দে 

শের শোভ। ও দেশবাসীদিশের অক্ষমত: দর্শনে 

আঁপন্ণার লোভ পরবশ' হইয়। টেন ভাগ করিয়া 

ধাইতে নিতান্ত অনিস্ছ, হছইল। গ্রতাীত উহ্থার। 
স্বদে*শিয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে 

'জাগিল এবং সকলে মিলিয়। ব্রমেখ সমুদায় দেশটা 
জভাসনশদিগের অধিকৃত করিয়! লইল | 

রুটনের! কেপ্ট-দতীয় ছিল, সাঁকনের। ভাহা 
ছিল ন, উহ্ার। টিউটন্! জাতীয় লোক ছিল | উহা 

দিগের সহিত যুদ্ধে উনের] প্রাক নিম্ম,পিত হইয়। 
পাশ ৮ ৯ শপ তি ও পপ ০৯ | কট পা সপ জপ পপ সপ এ ৮৮ পা পর স্া পএসি 

$ এই নদী সুইজরলণ্ডের পন্রৃভ হইত নিঃসৃত হয়া 

ফযাস্নের পৃন্বদিক পিয়| আইসে এবং হছলগুদেশের মধণ্য়া 

জঞ্জন সাগরে পতিত হয়| 

1 এই-মলীর যুখ ভেন্মার্ক দেশের নৈহণভকে:ণে দৃষি ছইতে। 

$ টিউটন্ জাভীয়েরাও কষকেদঘ্ বর্ণ লম্মক্র | ইছাক 
এক্ষণে পাঁয় ইউরোপের হব্বত্রই আধিপত/লাভ করিম্বাছ্ছে। 



সাকৃদন্দিগের আগমন ৪ 

ধাঁয়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্ধত শেপী জে 

তাঁহীতে কতক লোক প্রস্থান করিয়। রক্ষা পায়। 

আর কতক ব্যক্তি গল.দেশে পলা ইয়া বুটেনিঞ্চ নামক 
তাহার প্রদেশ বিশেষে যাইয়। বাদ করে। 

জমুদায় দেশ সাকসন্দিগের অধিক্কত হ- 

ইলে উহ! প্রথমতঃ বহু ক্ষদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত হয় 
এবং সেই সময়ে পে€পা 'গ্রীগরী + প্রেরিত *অগক্টিম 

নামক একজন সাধু জসিয়। উহণদিগকে খুষ্ট ধর্ছে 
দীক্ষিত করিতে আর্ত করেন | সাকসনদিগের পুর্ধ- 

ধর্মী ভাতিশয় ভয্নন্কর ছিল । উহার অনেক দেবদেবী 

মানিত এবহ স্বর্গ নরকও ম্ধবীকাঁর করিত বটে কিন্তু 

উহ্াাদিগের মতে দেবতা 1 মাত্রেই রণোন্মন্--নর্ধদ। 

যুদ্ধ এবং মধ্যে২ তীব্র মদির| পান করাই ব্বর্গের দুখ 

আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুখ ভোগ ক- 
রিতে হয় | যতদিন উহাঁরা অসভ্য ছিল এবং দ- 

রৃত্তি দ্বার। আপনশদিগণের জীননোঁপায় করিত তাঁবৎ- 

কাঁল এইরূপ ধর্মহি প্রবল রহ্ছিল । কিন্ত খল উহা 

দিগের বুটেন দ্বীপে বাঁ হইল, কৃষি বাণিজাখদি দ্বার! 
সুখ ভোগের সামী উত্পম্ন হইল এবং অন্যাঁনা প্র- 

ককাম্সের বায়়কফোণে অবস্থিত | 

+ রোম নগরীর যাজকের; এই উপাধি গ্রহণ করিয়] ক্রমশঃ 

পায় নমুদ!রখাীমতাবলম্বস দিগের পণ্ত ধঙ্ছ শাসন বিভার 
করেন? 

$ ওভিন, থর, পরত | 
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কারে অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে খন কোমল 
এবং প্রশান্ত হইয়া! উঠিল, ভখন পূর্ধে!ক্ত রূপ কেবল 
সংগ্রামপর ধর্মপ্রণালী আর আন্ধার পাত্র হই ত 

পারিল না। সাক,সনের! অতি অল্প কালের মধ্যেই 
খন্টধর্মন এহণ করে। ইহাঁরই কিয়শুকাল গ্রে 

ভাঁহাদিগের শ্বতান্ত্র ২ আঁট.টী রাজা ত্রমশঃ পরস্পর 
মিলিত হইয়া একত্রীকত হয় এবং “এগ বট নামক 
কোঁন মহা! এ মিলিত রাজ্যের রাজ, হন । 

. এই আঁক জসনেরাই বর্তমান ইতরাঁজ জাতির 
পুর্ব-পুকষ। উহবদিগের অসভাাাস্কাতেই লে সকল 
হীতি নীতি ছিল তাহাই এক্ষণে পণর শক হইয়। ইং 
লাভ পির স্মমভা রীতি নীতি হইয়াছে | উহ্াদিবোর 
রাঁজ্জ। ঘথেচ্ছাঁগারী হইতে পারিতেন না । কতক গুলি 

স্বিদ্ব রুদ্র পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহাকে রাজ- 
কাব্য করিতে হইত। এ সভাঁর নাম “উই উন। শিমট+ 

ছেল। ফলতঃ এ সভাই বর্তমান €পালিয়ামেন্ট সভার 
হুল স্বরূপ বলিতে হই বক। সাকসনদিগের ধম্ীধি- 

করণ এক প্রকার «পঞ্চায়তের। দ্বার! নির্বাহিত হ- 

ইভ। তাঁহ। হইতেই ইংরাঁজপিগের মধে, জুরি নি- 
য়োগের বাৰহাঁর উৎপন্ন হইয়াছে । জাঁকএনেরাই 
প্রমে সমুদায় ইহলগ্ু দেশকে সাইয়র, কোৌন্টী, 

হণ্ডেড, ইতাঁদি নানাভাগে বিভাগ করে এবং 
প্রজাঁদিগকে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃড়ি 
রংখাইয়: চাহ'তে আপনারাই অনেকাংশে আঁপনা- 
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' দিগের রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পাঁরে এমত উপায় 
করিয়:দেয়। ইংরাজের। সেই অবধি প্রীজাতিজ্্র শা- 
সলগপ্রণালশ সংন্থাপনে যেমন কতকার্স্য হইয়াছেন 
বোধ হয়ঃ পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ 
হইত পারেন নাই । সাকসনেরা শুলহখন প্রস্ত 

করণে বিলক্ষণ নিপুণঃ সায়ুদ্রিক বদ্ধে অতিশয় 

কুশল অর জল পথে দূরদেশ গমনে- একান্ত নিতয়- 
ছদয় ছিল--ইংরাজেরীও এই সকল গুণের নিমিত্ত 
[বশিষট রূপে গৌরবান্িত হইয়। আছেন । 

কিন্ত অতাঞ্পকালমধ্যেই ইংসগ্ডে আর একটা 
জখতির প্রবেশ হইয়াছিল ॥। পব্রোম ইতিহাস বাক্ক 

আছে যে) রোম সাজ সে অসভ্য ভীতির স্বোত- 

প্লাবিত হইয়, যায়,সেই সকল অনভ্যভ [তি একেবারে 
ব। এক অময়ে উক্ত সাম্ণজ্যকে আক্রমণ করে নাই । 

কেমন জমুদ্রের উর্মি একটাৎ করিয়। কলেয় দিকে 

আলিতে থাকে তেশনি বিবিধ লামধেয়ক্ষ আনুভ্য 

জাতির দল একী করিয়। রোম মামুখজোর উপর পল 

ভিত হইয়াছিল | সাকজসনের। যে দেশ হইতে নির্গত 

হইয়াছিস তাহার উত্তর দিকছ্ছ “ডেল মার্ক" “্কা্ডি- 
মেবিয়।'& প্রভৃতি ভুভাগ হইতে আর একটা তয়- 
শব দল বান্ছির হইয়াছিল | উুঁহার। £ডেন+ ৰা 

ঈগহ। ভি লঃ : হনু। সুইভি। আ[ঙ্গেদানু। বর্গগিষান্। 
প্রভূত । 

7 নর য়ে এফং খুইজেন্ 
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*লরমাঁন৬ নামে গ্রমিদ্ধ হয় । প্রথমে দন্যারত্তিই 
উহাদিশের একমাত্র ব্যবসায় ছিল | উহাদিগের 
ন্যায় নিউ,রঃ নির্ভয়হদয়, ইম্বরাঁচবরী লেক, বোধ হয়ঃ 

পৃথিরীর আর কোন দেশে কখন জন্ম গ্রহণ করে 
নাই। উহার! এক২জন বিক্রমশখলী অধিপতি- 
কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অর্থকযান আরে হণে ইং” 
লও্ডঃ ফ্।াঁন্স,ঃ স্পেন, প্রস্থতি নানা দেশের ডুপকুলে 

দরতীর্ণ হইত এব যেখানে যাঁইত্ত তথাঁকাঁর গুহ, 

দেবাঁলয়, উদন? শস্ক্ষেত্র সকলই ভগ্র ও ভন্মসাৎ 

করিয়া দমুদায় দেশ বিল্ুগিত এবং ত্তত্রত্্য জন 

সমূহকে বন্দীক্কৃত করিয়া লয়! ঘাইত | ইহারা 

সাঁকমনদিগের আধিপতোর় সময় পুনঃহ ইংলগ্ডে 
অধৃগমন করে । জাকৃসন, রাজারা ইহাঁদিগের দোল 

রাঁয্্য অতি ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বিশে- 

ন্তঃ মহাস্সা। আলফে,ড একদ] সংখ্রাঘষে পরাভূত 

হইয়। র.জজিংহাসন পরিতগপুর্ধক জরণা মধ্যে 

প্রস্থান করেন । ' কিন্তু তিনি পুঅর্ধার প্রবল হইয়া 
শন্রুমমূহকে পরাভূত করেন এৰং তাহাদিগকে খ্রীর্ট- 
ধর্মে দীনিত করিয়া ঈহলগের এক প্রদেশে বাস 

করিতে দেন। 

ইহার পর্ন আর এক জন জাঁক্সন রাজ! 

নিতান্ত মুঢ়তাঁর কর্মী করিয়। স্বদেশব1লী তাবৎ ভেন, 
জাতীয় লোৌঁককে বিনাশ করিয়ণন্ছিলেন। তাহাতে 
ডেন,মাঁর্ক রাজ £সোএন.১ মহা ক্রোধে আঙিয়া ইংলগ 
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জখক্রমণ করেন এবং অক্লেশে ইহার পিংহাদন 
ভাধিকার করিয়; আপনি, আপন পুত্র কেন্ুট এবং 
শৌআ্ হাডিকে:উ, এই তিন পুকষ অব 1হতরূণে 
এই দেশের রাজদর্জী ধারণ করেন । পরিশেষে পুর্ধা- 

শত সাক.সন ভূপাঁল বংশীয় এডওয়ার্ড নামক একটী 
শান্ত-গ্রক্তিক বাক্তি পুনর্ধার ইংলগ্ডের সিংহাসনে 

, আরোহণ করিলেন । ইনি ধাঁন্মিক ছিলেন বটেঃ কিন্ত 
যে সময়ে লেকের বিদ্যা চচ্চার আধিক্য না থাঁকে 

তশ্কালের খর্্ম প্রায় বিশুদ্ধ যুক্তি-সংস্কৃত হইতে 
পধরেন। ; তখন খন্মবুদ্ধি নিতান্ত জড়ীভূত এবং 

' বহুবিধ কুসংস্বারে পরিপূর্ণ থাকে । এজ ওয়াডের 

মনেও সেইরূপ নাঁন। প্রকার কুসংস্কার ছিল। তিনে 

বাধ করিতেন যে, স্ত্রী সংসর্গ করিলে শরীর অপ- 

৫ এবং মন অশুচি হয়; এই ভাবিয়া তিনি যাঁর 

জীবন কখনই আপন খধন্মপত্বীর দংসর্গ করেন 
হই | এন্ডওযার্ড এইরূপে নিঃসন্তান হই, 
পরলেক গমন করিলে তাহার রাজ্যাথিকাঁর লইয়া! 
ঘে।রতর বিবাদ উপস্থিত হইল | 

ঘেসময়ে নর্মমীনি, এবঙ ডেন, জাঁতীয়েরা ইং- 
লগ্ড আক্রমণ করে সেই জঅময়ে ভাহাদিণের আর 
একদল « রোঁলো * নামক কোন খুদ্ধবীরের আন 

খীন হইয়া ফণন্স রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল | 
.ফ কনর জঞ্ নিতান্ত অক্ষম ছিলেন | তিনি রোলেশকে 

স্পা লারা ৯৯৩৬ শি এ আপ পা পা পক পাপা আপা শা শশী পপি আস তত পপি 

 চালস দিছি বিমল অর্থ) নিস্বোধ চালস? 

(৯), 
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তুষ্ট করিবার নিমিত্ত উহাকে স্বীয় রাজের বায়ু 
কোণে কিয়স্ভাঁগের অধিকার প্রন করিলেন । 

এ প্রদেশ ঈশ্মানিদিগের নিবাসভূষি হওয়াতে 

তাহার নাম নর্মমী্ডি হইল। রোৌলো এবং ত্ীহার 
পরবতী রাঁজগণ ডিউক. উপাধি গ্রহণ করিয়। অত্যন্ত 

উবচক্ষগা সহকারে স্বদেশ শাসন করিয়াছিলেন | বি" 

শেখতঃ ফাান্সাদেশবাঁসী সচেতা ব্যক্তিবর্গের সংল্বে : 
ভীবণপ্রক্কতি নর্দ্শীন লেক সকল জত্যপ্পকাঁল 
মধ্যেই বিবিধ সদ্গ,ণ সম্পন্ন হইয়! ক্রমে অভায পদ- 
বীতে অ:রূঢ় হইয়াছিল | এড্ওয়ার্ড ইংলগ্ডের রাজ। 

হইবার পৃর্কে এ নর্ঘ্দাপ্তির রাঁজ মভাঁতেই থাকিতেন 
স্তর" তাহাদিগের রীতি চরিত্রের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধ। এবং ভক্তি জম্মিয়াছিল। অতএব হখন 

তিনি লোকান্তর গমন করেন তখন নরমাণডির ডিল 

উক উইলিয়মকই আপন রাঁজ্যবিকার প্রদান 

করিবার মানস প্রকাশ করিয়; চান । কিন্ত সাকৃসনের। 

লরমান.দিগের অতিশয় ত্বেষ করিত। তাহাদিগের 

এমত ইন্ছ। ছেল না শে, নম্মান্ জাতীয় কোন 

বাক্তি ত'হাদিশের উপর কর্তৃত্ব ল'ভ করে। ন্ত- 
বাং হখন মৃত রাজার শ্যালক £ হারল্ড ” আ- 

পনি রাঁক্ত। হইবার নিমিত্ত চেষ্ট। করিতে লাঁগিলেনঃ 
তখন নাঁকজনের। জকলেই মহা তুষ্ট হইয়া তী- 
হঁকে রাজ্যান্ষিবিস্ত করিল । ইতিপুর্বে একদ। হারল 
লক্মাগিতে পর্যাউনছলে শিয়!ছিলেন । তখন উই 
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এই খৃদ্ধের প্রবর্তক অতএব এই ধর্মরযুদ্ধে প্রবত্ত হইলে 
সকল পাঁপেরই প্রাযশ্চিত্ব হইবে এবং স্বর্ণ সুখ- 
লাঁতেরও উপায় হইবে” । ইউরোপখণ্ড তখন অনন্য- 
কর্ম সংএামপরায়ণ যুদ্ধবীরেইপরিপুণ ছিল 1 তা" 
হাতে ধন্মশীস্তার এই প্ররেটনাদেশ; অতএব 
অতি অল্পকাল মধ্যেই সহস্২ যোদ্ধা নাঁনা আতুন্ 
শক্স ধারণ করিয়া কতক পাদচারে, ফতক পোভা" 

রোহণে জুডিয়। প্রদেশীভিমূখে প্রচ্ছদ করিল । এই 

জৈত্র যাত্রাঁকে এত ঃসেড্ক্ষ বলে। 

নরমখত্ির ডিউক রবট? স্রেণ অসরিণামদর্শ্শ 
অন্যবস্থিতচিত্ত এবং রণোন্বস্ত ছিলেন? তাহাতে তিনি 

যে সর্ধ প্রথমেই ভ্রুসেডে গমন করিবার নিমিত্ত 
অভিলাধী হইবেন তাহ] নহজেই বোধ হইতে পাঁরে। 
কিন্তু তেমন দুরদেশ াঁইতে হইলে লমধিক আর্থ সন্ব- 
লের প্রয়োজন হয়। অমিতবায়ী ররর কিছুষাত্র 
ধন সম্পত্তি ছিল ন)। তিনি দেশের রাজা ছিলেন 

বটেঃ কিন্ত কখন তাঁহার এমন দশ্শ। উপস্থিত হইত 
যে, ভূতোর। এক জন করিয়। রাত্রিকাঁলে তাহার 

সকল পরিধেয় গুলি ঢুরি করি লইতঃ আতিঃকালে 
পরিধান করিয়। শব্যা হইতে বাহির হন এমত বস্ত্র 

খণ্ডও তাহার থাঁকিত না । স্তর রবটে র অর্থ 
প্রয়াজন হওছাল্ তিনি ইংলগুসতি উইলি- 

প্রি চল 

্ যোক্ু গণ নং অঙজ]ভরনে আচলের (4) চিত ধান 

করিয়াছিলেন বঙ্গিয়া বম্পম হইয়।ছিল 
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মের নিকট আপন অধিকার সমন্ত বন্ধক দিয়া 

খু গ্রহণ করিলেন । উইলিয়ম, ইংলগ্ড এবং লর্দীপ্ডি 
উভয় দেশেই রাজ করিতে লাগিলেন । একদ। উইলি- 

যম মৃগয়। করিতেছেন: এমত সময়ে. ওয়াউ.টিরেল» 
নামক: এক বাক্তিরু নিক্ষিপ্ত শর দৈবাধীীন কোন 

বক্ষে লাঁগিয়। প্রতিহত হইয়। একেবারে রাজার হদগধ 
বিদীর্ণ করিয়। বাহির হইল । কেহ বজেন দে 

« %1ট টিরেল *বুদ্ধিপুর্বকই এই কর্ম করিয়াছুলেন 
-উহা দৈবাধীন হয় নাই। 

ঘাঠ1 হউক) উইলিয়মের মৃত্যু সংবাদ প্রগারিভ 
হইব। চান্দ্র উঙগার ভআন্গজ হন,রী+ ব্াজনিংহা- 

সন্পারোহণ করিলেন । ইনি ত২ক(লপরিজ্ঞাত বিবিধ 
ব্রিশিয় বিলক্ষণ'বুু্খপন্ন ছিলেন। এই হেতু লোকে 
ভাহণকে "স্থুসণ্ডিত” উপাধি প্রদান করিয়াছিল। 

ইনি আপন পিন্ত! ও ভ্রাতার ন।ঁয় সাকৃসন, প্রজা” 
বর্গের উত্ীড়ন ন। করিয়া যাহাতে উদ্ধার সুখ- 

সন্ছন্দে কাঁলযাঁপন করে এমত চেষ্ট। করিতে ল-শি- 
লেন | বিশেহতঃ,নম্মা ত্র নডিউক €রবট” জুলিয়া 
হইতে প্রভ্যাগমন করভ্ত মেজ রাজ্যের অধিকার 

গ্রহণ করিলে পর ইংলশ্ীক়্ প্রজাবর্গের প্রতিই ইঙ্থার 
বিশ্পিষ্ট স্নেহ এবং সম্ভাঁব হইল । ইনি সাকৃসন্দিগের 
পুর্বরাঁজবহশীয়। মাঁউিল্ড। নান্গী কামিনীর পাণিএ্রহণ 
করিলেন । তাহাতে সাঁকসনেরা অর আপনাদিশ্বকে 

পরবীয় রাজার অধীন বলিয়া ভাবিল ন।। অতাস্ত 
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লিক্জাম তাঁহাকে আপনার দেশে পাইয়া .সতিশক় 

ধূর্ত তাঁচরণ দ্বারা এইরূপ শপথ করাইয়া লন যে, তিনি 

উলিয়মের রাজা ধকারে প্রতিবন্ধকতা করিবেন,না | 
এক্ষনে সেই হাঁরল্ডই আপনি রাঁজাসন গ্রহণ করাতে 
নর্ম্দাণ্ডির ডিউক উঁহাঁকে বিধম্মীঁ বলিয়! রোঁম নগ- 
রীঘ্র ধর্মশান্তা পোপের নিকটে "ভভিযোগ করি 
লেন( পেস দেখিলেন যে স্বাধীনস্যভাঁব সাঁকম- 
নেরা আমাকে ভাঁহাদিগের ধর্মসংক্রান্ত সকল 

বিষয়ে হস্তাপ্পণ করিতে দেয় নী) অতএব উইলিয়মের 
জয় হইলে আমারও ইংলগ্ডে আধিপত্য রদ্ধি হইবে; 
এই ভাঁবিয়! তিনি ইংলগু অধিকার করিপার নিমিত্ত 
উইনিয়মের গ্রতি অন্ধমতি প্রদান করিলেন; জার 
হারল.ডকে ধন্মবিরোঁধী বলিয়। অভিশপ্ত করিলেন । 
উলিয়ম ইউরোপের যাবতীয় যোদ্ধংবর্গকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। আঁনিতে লাখিলেন । অসভাদেশ মাত্রেই 
সংগ্রাম কামনার বাঁছল্য থাকে, হুতরাহ অসভ্য দেশে ' 

অনন্য কম্মাঁ কেবল ুদ্ধবিদ্যাবিশঁরদ যত লোক 
পাওয়। যায় মভাযদেশে কখনই তত পাওয়! যায় না! 
উইলিয়মের রণ পতাঁকা উভডীন হইবাশাত্র শত 

লুবিখ্যাত যুদ্বশীর চতুর্দেক হইতে আগমন করিতে 
লাগিলেন । 

এখানে হাঁরলমডের মোদর উদ্টি, আপনি 
ব্রীজ হইবেন এই অভিপ্রাঁয়ে নরওয়ের রাজার আঁ 
শ্রয়্ গ্রহণ করিতে শিয়াছিলেন। তিনি হঠ1ৎ সমৃহ- 
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উসনা সমভিব্যাহারে আলিয়া রাজের উর ক্ীণ 
জখুক্রমণ করিলেন । খরল- কাল বিলম্ব লা করিয়া 

তৎক্ষণাৎ, উত্তরাঁভিমুখে গমন করিলেন । নরওয়ের 
দৈন্যগণ তশ্কর্তৃক আক্রান্ত, পরাভূত এবহ দর্বাতো- 
ভাবে বিনন্ট হইল |. কিন্তু এই অবকাঁশেইঃ 'উ- 
ইলিয়ম সটসনো “সসেকল+্চ প্রদেশে আলিয়া উ সন 

স্থিত হুইয়াছিলেম । কথিত আঁছে তিনি নোঁকা 

হইতে অবতীর্ণ হইবার সময়ে ভূমিতে পড়িয়া যাঁন। 
এই অমন্রল চিন্তদর্শনে উছার উসৈন্যগণ ভীত হইবার 

উপক্রম করিয়াছিল কিন্ত অতিশয় প্রতুু্পহ্ছমতি 

তাহার এক জন পরিষদ, রাজাকে সম্বোধন করিয়। 

বলিলেনঃ “মহারাজ, আপন বড় সৌভাগাশালশ পু. 

কষ, দেখুন এই দেশে পদার্পণ করিবামাত্র ইহখর মৃত্তি- 

ক! আপনার হস্তগত হইয়াছে এই কথা ঝলিবা মাত্র 

আর কেহ অমঙ্গল শঙ্কা করিল ন।। সকলেরই দৃঢ় 

প্রতীতি হইল.ষে অচিরাঁশ ইংলগুদেশ তাঁহাদিগের 

করকবলিত হইবে |. 

হারল, উইলিয়মের আগমন বার্ত। শ্রবণ- 
মাত্র তৎক্ষণাঁ্ড লসৈন্যে দর্ষিণাভি-যুখে মাত্রা ক 
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নামক নগরের জরি উর গ্তিপক্ষ উসনো 
শরপিপাশীশি 

সিন্স | স্পা 

£ কেন্ট এদেশের পঃশ্চষে রনি উহ্ার এখান নগরের 

জাধ চিচেকর । 

$ লগ্ডন নগরের 'অগ্রিকোবে সমুদ্রকুতল অবস্থিত 1 

০ পা কপ সপ পা পা পপ শী 
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ঘোরতর খ্বদ্ধ হয়। সাঁকসনেরা যেমন সাহস, *স্থর্ঘ 
বিও্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ততা প্রকাশ করিয়াছিল; দি 

তাঁহাঁদিগের তাঁদৃক, খুদ্ধকৌশল থ।ফিত তাঁহ হইলে 
শইলিয়মের জয় হইত না| আর হারল ড+ জীবিত 
থাবিক্কুন.ও। বোধহয়, এঁ এক-খ্ুদ্ধেই ইংনলগ্ড একেবারে 
উইলিয়মের পদ্খবনত হইত ন। ! কিন্ত পেরূপ ঘ্টিল 

তাঁহাঁতে এ হেষ্টিংসের যুদ্ধেই সাঁকসনদ্িগের স্বা- 
প্রীনতা একেবারে বিল্গু ছইয়! গেল । 

ইহুর পরে যখন নর্ম্মাপ্ডির সহিত ইংলগ্ডের 
জম্পর্ক রহিত হইয়া! গেল, ষখন নর্দান এবং সাঁকসন 
এইরূপ জাতি ভেদ আর রহিল ন1, তখন উদারস্ব" 
ভাঁবঃ সচেত! ও তীক্ষহু্ধি নর্মীনদিশের গুণে সাক 

অনদিগের দৃঢ়ত!, সাহসিকতা এব স্বাতিস্ত্রা-পরায়ণতা 

অংযুক্ত হইয়া বর্তমান ইংরাঁজদিগের জাতীয় শু৭ 
নমূহ প্রকাঁশ হইতে লাগিল। 

শপ বু ০৮০ 



দ্বিতীয় অধ্যায় ! 

পাপ চট এপ 

[বিজেত1 উল্লিয়ষ--নৈনিকভূম]াথিকার-প্রথালী _উনই- 

লিয়ষ ব্রততকেশ--ক্র 'লেড-ন্মবউ--হন্রীসুপণ্ডিত--ফ্টেকেন 

হন্রীপ্পাপ্টীগেনে১--পোপের প্রাদ, অব ক্লিচর্ড পিংহমন।৫-- 

ভৃমিশুন) ষন--মাগ্র,চাটা- প্র্ধৃত্ ইং রাজজাতির উৎ্পন্বি।] 

সাঁক,সন_ এবং নর্্ীন এই ছুই জাতির মধ্যেষে রূপ 
পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল তাহাতে বে উইলিয়ম 
নিকপত্রবে ইংলগু অধিকার করিতে পাইবেন তাঁহার 
কোন সন্তাবনাই ছিল ন।। বস্তুতঃ সাক্সনেরা শাহান 

তে স্বাধীন হইতে পারে পুন:২ এমত ঢষ্ট1 করিয়া- 
ছিল। তীহার। মেনন পুর্বে অমুদায় ০েন.জাতীয় 

লোককে নক্ট করিয়াছিল সেইরূপ সকল নর্শ্নান 

লোঁককেও হতা। করিবার নিমিত্ত এক্ষণে পরামশ ক- 

রিল। কিন্ তাহাদিগের এ দুর্মন্্রণ। সকল হইল না। 
এবং উহ! গ্রকীশ হওয়াতে উইলিয়মঃ নাকসনদি- 

ণের প্রতি অনেকানেক সুকঠিন্নিয়ন প্রচারিত 

করিলেন। গ্রযথমভঃ তিনি ইংলণ্ডে ভূম্যধিকাঁরের 

এক নতন গ্রণালী প্রবর্তিত করিলেন নদ্দ€ খরা দেশের 

সকল উি-দম্পত্তি রাঁজার নিজন্ব হইল। রাজ। এ 

পমন্ত ভূগির কিয়দৎশ খাসে রাখিলেন । অপর সমুদাঁয় 

ভাগ সৈন্য সংখ্যার অনুসারে বিভুগ করিয়া আপ 

মেমাপতিণ:ে অর্পণ করিলেন'। রা 
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এ ভূমি সম্পত্তি এ্রহছণকাঁলে এমত স্বীকীর করিলেন 

যে উহার রাজার অধীন হইয়। থাকবেন এৰহ যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে নির্দিকউসংখক অশ্বীরোহ এব 
পাঁদাত উপন্য লইয়া! উীহাঁর সহকারিতা করিবেন । 

এই কূপ করাতে প্রায় লাক-জন্মাত্রেই ভুমাধিকীর- 
বর্জত হইল। প্রধানহ নম্ীন শোদ্ধপতিগণ স্ম২ 
অধিকারে এক একটা উপদুর্প নিঙ্মাণ করিয়। তন্বধো 

স্বাধীন হইয়। বাঁদ করিতে লাশিলেন ॥ উচ্ঠাবা পরশ 
স্পর বিবাদ করিতেন, প্রজ।বর্গের বিবাদ বিসম্বাদ মী- 

মাংদা করিতেন এনং অপরাপর বাক্তিকেও ভূম্যধি- 

কারের কিঞ্চিত হ অংশ গ্রদান করিয়। আপনার 

রাজ।র নিকউ শেরধপ নিয়মেবদ্ধ এ সকল ব.ক্তিকেও 

তদ্রপে বঙ্ধ করিতেন! ফলতঃ কোন জাতি বিজিত 

জনপন মধ্যে বাস করিবার প্রয়াম পাইলেই প্রায় 
এই রূপ ভূম্যধিকারের নিয়ম প্রচলিত করিয়া থাকে | 

উইলিয়ম তাহাই করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম 
তগকালে ইউরোপের সর্ঝত্রই প্রচলিত হইন্েছিলক্ষা 

কিন্ত ইহখ বাতিরিক্ত তিনি আরও কতিপয় কঠিন 

নিয়ম নংস্থাপিত করেন । সন্ধার কিয়ৎক্ষণ পরে 

নগরে  ্ন্টার ধনি হইর্ত। সেই ঘণ্টার ধনি শ্রবণ 
৯ ্ আশ শা শিপ শশা সপে টি ০০ সা শিশ্ন পপ পি ০০০০০ পপ আপা পাকি - শি শাশীশী পাপন প বাজ 

» এতদ্দেশে পঞ্জাবরাজ রাঃ ২পিন্হ অধীনস্ছ সরদার- 

নিগের সহিত পূর্বোন্রেকপ নয়ম করিতেন | প।ঠালেন্1 হিন্দ 
চ্ছান জয় করিয়া কোধ্যও২ উক্তরূপ ভূম)ধিকার প্রণালী সন্্থা- 
পনের চেনা পাইস্াছিল। | 
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মার সকল গ্রাজাকেই স্ব গহের আগ্মি লির্ধাঁণ ব। 
আচ্ছাদিত করিয়! অন্ধকারে থাকিতে হইত। যন্দ 
কেন নর্দান কোথাও নিহত হইত তবে যে পল্লীতে 

তাহার শব পাওয়া চাইত সেই পল্লীর জকল লেকে 
তাহার নিমিত্ত দায়ী হইত। এব হতাকারীকে নি, 

দেশ করিয়া দিতে না পার়িলে সকলেরই বিলক্ষণরূপ 
অর্থ দণ্ড হইভ। উইলিয়ম অর এক নিয়ম করেন বে, 
রাজা নুজ্ঞা! ব্যতিরেকে কেহই মৃগয়! করিতে পারিৰে 
ন1। এই কূপ নান! প্রকার রজপক্ষপাঁতিনী ব্যবস্থ। 

প্রচলিত হওয়াতে সাঁকজনের। অত্যন্ত পীন্ডিত হন 

ইতে লাগিল | কিন্তু উইলিয়ম, বিজেত। উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং দ্ষে অন্ত্রবলে হেডিংসের খদ্ধ জয় 
হইয়াছিল তাঁহাঁরই বলে উহার রাঁজ্য রক্ষিত হইল। 

উ-লিয়ম এমত সৌভাগ্যশীলী, বুদ্ধিমান, এবং 
প্রভাপানত হইয়াও আপনর গৃহে সুখী হইতে 
পারেন নাই । স্টাহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
রবট অবাধ্য এব উদ্ধত স্বভাঁব ছিল। উইলিয়ম তাঁ- 

হাঁর প্রতি নর্াপ্ডি শাসনের ভাঁরার্পণ করিয়? ইংলগ্ডে 
আইসেন । কিন্ত রবর্ট স্বাধীন হইবার আঁকাঁভক্াক্স 
বিদ্রোহ উত্থাপন করে। ছহাঁতে পিতাপুত্রে সংখাম 
হয়। ভঙ্কাঁলে অশ্বারোহ গ্রধাঁল ২ যোছ্ধকুলীনগণক 

টি শী পাপ পল 

*ইংর/জীতে ইহাদিগকে মাইট্বলে ; এক্ষণে বিশিষক ৪৭- 

শাঙ্গী ব্যক্তি মাত্রেই রাজার স্ঘানে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইতে 

পারেন। 
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আপনাদিগের লমুদায় শরীর লৌহবর্মটে আরৃত করি- 
ত। রবট“এবং উইলিয়ম উর়েই এ রূস বর্দ্ ধারণ 
করিয়। পরস্পর টদ্বরধ্য সংক্রাঁমে প্রত হইয়ছি- 
লেন। পুত্র পিতার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে 
অপ্বচযুত করে এবং পরে লিছ্োষ ক্লপ+৭ হন্তে ভাহাঁর 
শিরশ্ছেদনের উদ্যম করিলে উনিই লে উহার 

পিতা এই পরিচয় প্রাপ্ত হুয়। রবট তথ্ক্ষণাঁহ অনু 
তাপঘুক্ত হুইয়। পিতার পাঁদমূলে নিপতিত হইল 

এবং অতি ককণব.নে তীহার স্থানে ক্ষম। প্রর্থন। 

করিল। 

ইহার কিন্রকাঁল পরে বিজেত: উইলিয়মের 
মৃদু হইল এবং ভীহার রাজ্য ছুই ভাঁগে বি 
হইয়া পপতৃক রাজ্য নর্দ্ান্ডি জোষ্ঠ পুত্র রবটের 
এবহ ন্দেটপাজিত ইহলগওু রাজ, মধ্যম পুত্র দ্রিভীয় 
উইলিয়মের ভাঁগধের হইল । তূতীয় পুত্র হনরী 

যথেষ্ট ' সুবর্ণ-যুদ্রা পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন | 
দ্বিতীয় উইলিয়মের কেশ রক্তবর্ণ ছিল এইজন্য ইতি- 
হাঁসে ইস্াঁকে "রক্তকেশ? উপাধি প্রদান করা হইাঁ- 
ছে। রবর্ট কেবল নন্মণপ্ডি পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন ন।। 
ভার কুটবুদ্ধি উইলিয়মও মনে ২ চিন্ত। করিন্ডে লাঁ- 
দিলেন ঘে রবট”অতি নির্ষেশধ? অতএব তাহার হস্ত 

হইতে নম্ম্বপ্ডির অধিকার গ্রহণ করা নিতান্ত কঠিন 
হইবে না। উভযয়র মন এইরূপ হওয়াতে পরস্পর 
বিবাদের সুত্র সহজেই উপস্থিত ছইল। উভয় ত্রাভূ 
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টৈনেট অনেক খুদ্ধ হইল এবং দিন২ উইলিয়মে- 
রই বিজয় হইবার জন্তাবন। দৃষ্ট হইতে লাগিল । 

এমত জময়ে সমুদায় ইউরোঁপখশ্ডে একটী 
অন্তি ভয়ঙ্কর গোঁলঘোথ উপস্থিত হইল! রোম 
সামজা নাশের হেতুভূত নান! অসভ্য জাতিদিশের 
মধে তুরক্ষ জাঁতীয়েরা অতি প্রধাঁন বলিয়া গণা 
ছইবার ফোগীা। তাহাঁর। আাঁল্টাইঞ্চ পর্বত হইতে অঙ্গ" 
তীর্ণ হইয়। দক্ষিণপশ্চিমাভিমূখে আগমন করত তত্ব- 
দেশ প্রচলিত মুসলমান, ধর্মী গ্রহণপুর্বক সযুদায় 
আনিয়িক ভুরক্ধ অধিকার করিয়া লয় ! যাহার] 
কোন নতন ধন্ম গ্রহণ করে ভীগাদিশের যেমন 
উত্লাহ হয়ঃ যাঁছাঁরা পুকবানুক্রমে সেই খন্ষের 
শা;লন মানয়। আমিতেছে তাহাদিগের তত উত্সাহ 

হয় লু |; নব মুললমান্ধন্মাবিলগ্বী তুককের| জুডিয়] 
দেশ জয় করিয়া তথাকার শ্রীষ্টীন তীর্থ ঘা্রিক" 
দিগের প্রতি নাঁন! প্রকার দোরাত্ব্য করিতে লাগিল। 
পীটর মামক একজন সন্যাসী জুডিয়! প্রদেশস্থি 
খ্বীষ্টের সমাধিস্থান প্রন্বতি তীর্থদর্শন করিয়া ইউ- 
রোপে প্রত গমন পুর্বাক তুর্ষদিগের এ সকল অতা- 
চারের বিবরণব্যক্ত করিয়া) পিলেন। বিবশ্বাীদিগের হস্ত 
হইতে আঁপনাদিগের তীর্থস্থান মুক্ত করিতে কোন্, 
ধর্দমপরাঁয়ণ জাতির সম্যকৃ ইচ্ছ1 ম। হয়? বিশেষডঃ 
্ষপাঁপ ঘোষণ! করিয়াদিলেন যে £ জগদীশ্বর ব্য 

ক তাভারবেশের উত্তরলীধাৰতী”; পর্ধ শ্রেণী 7. 



হনব পু খন্টাগ্োনেট,? ৯ 

তুষ হুইয়! হন্রীর সহাক্ষতাঁয় প্রত হইল হন্রী 
এ সময়ে জোষ্ঠট ভ্রাতা রবটেরি প্রতি 'ঝুদ্ধোদাম 

করিলেন । প্রথম উদ্যন্নে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধো লক্ষি 
সংশ্থাপিভ হইল | হিতীয় সউদ্দাসে আর সঅন্দি 

হইল মা। “রবট- হুদ্ধে ধৃত হইয়া ইংলগ্ডের কোন 
দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন নিকদ্ধ রহিলেন । হন্রী 
লমুদায় নর্মাী এবং ইংলগডের উপর একাধিপত্য 
করিতে লাশিলেন | 

কিন্ত তিনি শেষ দশায় অত্যন্ত মনোঁবেদনা 

পাইক।ছিলেন । তীছার একমাত্র পভ জমুত্রমগ্ন 
ছইয়: প্রীণত্যাঁগ করেন । পরে, আপনি একদ। অতি- 
ভোজন দ্বার! পীড়। গ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করেন 
হন্রীর মৃত্যু হইলে ভাছার ভাঁগিনেয় £ষ্টেফেন, 

প্লাজ।সন গ্রহণ কারিলেন 1 কিন্ত ফণাম্মের অন্তর্গম্ত 
আপঞ্জ,, প্রহদশের অধিপতি মৃত মহীশতির হনং্রী- 

শাম। দেহিত্রও সেই জ্ময়ে মাতাঁমহের সিংহাসন 
 শ্রহণার্থে বস্ববাঁন হছ। উভয়ে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। 
পরে গ্রতিত্বন্দীদিগের মধ্যে লন্িবন্ধন হইয়া এই জি্ব- 
মাবধারণ হইল্ ০্১হন-রী এ কণে বৃদ্ধ নিবৃত্ত থাকবেন 
কিন্ত বয়োঁধিক 'স্টেফেনের” মৃত্যু হইলে ভিনিই রাজ।- 
সন পাইবেন | ১১৫৪ খৃঙটণৃব্দে ফেফেনের মৃত্যু হইল 
এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে হনূ রী ইংলগ্ডের রাজ। 
হইলেন । ইনিই লুন্টাগেনেট ওক বংশের প্রবর্তক | 

্ জা ও তপাপিস্জ পপ সর পপ উপ 

%& ছন্রীর পিতা দৃক্ষবশেষের পহ দ্বারা আপন শিরজ্ঞাণ 

(৬) 
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ডাতএব ইসঈইএকে “হুস্রী-প্লান্টাগেমেট'» অথবা!" পক্ষাঁ, 
স্তরে দ্বিতীয় হন্তরী বলা শিল্পা থাকে । তত্কালে হন্বীর 

পক্টুল্যপ্রভীপশী শী মহীপান্গ-আঁর কেছই ইউরোপে 
ছ্িংলণ ন।। ইংলও এবহ নন্মার্ডী উহার ম।তাঁ- 
মহ+রাজ্য, আ1$.. পৈস্ভৃক অধিকর এরং ।ফন্সের 
রও অনলেকানেক প্রদেশ বিবাহ-সন্বন্ষে "তাহার 

ম্মধিক্কীত হয়। এই লক্ষল,রযাতিরিক্ত-তিলি আক্ত্রবলে 
“আয়ল-৩* দ্বীপ জয় করেনঃ ক্ষটলশ্ডের' রাজাকে 
বনি করিয়! আপন, অআধীন্ত। স্বীকার করান এবং 
ওকছেল্সের অধিপতির স্থানে নিয়মিতরূণ কর লন। 

কিন্ত এন গ্রতাপশালী হইয়াও চিনি শ্খী হইতে 
পরেন নাই। 

বিজেতা উইদিয়মের ইলংণ্ডে, আগনন হওয়া! 
জবখ ধঙ্মশাস্তা পোপ তঙ্দুশে আপন ভাধি- 

পত্য বিস্তারের চেক্টা পাইতৈছিলেন । তখন ইউ” 
রোপের. অর্কপ্রই যাঁজকদিংগের সমুহ তুম্যধিকার 
ছিল 17: ভূম্যধিকার রাড দত্ত, সুতরাং..তজ্জন্য 
যাঁজকবর্গকে রাজার অধীন থাঁকিতে হইত 1 কিন্ত 
যাজ.কর। ব্রমেহ রাঁজশক্তি উল্লউঘন করিয়। আপনার! 

যে; কেবল ধন্মশীস্তা পৌঁপেরই. ভধীন, এইরূপ 
র্যক্ত করি.তলাখিলেল। পরিশেষে ভাহার। ইহাঁও 

বলিয়া উঠিলেন চ্ে আমাদিগর উপর রাজার 
০. আজ পি স্পা ও 

শোভিত করিতেন বন্দর |] ভিনিই পগষে এই উপাধি পৃাঞ্ধ 

হুছ়েন।, 



পোপের পাইক ! ই 

কান শক্তিই নই । যদি কোন যাঁজর কেখল দুম্ঘর্ণ 
কয়ে, রাজ] তাহার শাসন করিতে পারিবেন আ]। 

বস্তুতঃ যাজক সন্বস্কীয় কি £নাল+ কি “ফৌজ্দাবী” 
কোন প্রকার .মোকদ্দমাতেই রাজার কোন হাত 
লাই / 'মেই সকল মের্শকদন! - পোপের নিষুক্ত 
বিচারপতিদিশের নিকটেই নেম্পমন হইতে পায়ে? 
হনবী দেখিলেন যে, ইহ। হইলে পৌপই তাহার 
রাজ্যের রাজ।- হইয়া উঠেন । অতএব যাহাঁতে 
ইহা লাহইতে পারে, নিব্স্তর এই চিন্তা এবং চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন । “দেকেট+ নান একভ্রীন সামান্য, 
বংশোক্বঃ কিন্ত অতি বিচক্ষণ এবং প্রগাঁড বিদাঁন 

কোন রাভ্ি,রাঁজার পক্ষ হইয়। এই বিষয়ে অনেক 
তর্ক করিয় ছিলেন 1! হনরী তীহার প্রতি তুম 
হইয়া! কান্টরবুরীর আঁর্-বিশপেরঞ্চ পদ শৃন্য হইলে 
বেকেট.কে সেই পদে অধিরূঢ় করিলেন | কিন্ভু বেন 

ফেট.স্ৰয়ং ইংলগ্ডের প্রধ[ন বাঁজক হইয়া! আঁর পূর্ব 
রূপরহিলেন না। পূর্বে রাজার তোধষামেবদ এব 

বারুয়ান1 করিক্া বেড়াইতেন 1 এক্ষণে একেবারে 
ধার্দিকঢুড়ামণি ও পরম তপস্থী হইয়। বদিলেন ? 

ক্ইংলনডের যাজকশ্রেনীর সর্রোঞ্চপদ প্রাপ্ত ব)ক্তি আর্চ- 

বিশপ উপাধি গ্রছণ করিয়া কেন) উত্ভ্ের অ৮াৰশপ 

দৃষ্টঅন। একজন টয় নগরে অপর ব)ক্ত কেন্টপ্রদেশ্ীয় 

প্রধান নগর কাপ্টরবুরীতে অবশ্থিতি করেন] হামার মঞল) 

শেবেক বক্চি হি 1 

. 



২৮ ইংলণ্ের ইতিহাস! 

শাঁহাঁর পদ পরিবর্ত হওয়াতে মতিরও পরিবর্ত হইল | 

ডিনি বলিয়া বলিলেন, ষ্খজকনিগের বিচারে রাজার 

কোন হাতই নাই। হন্রী বেফেটের এইরূপ অতশচার 

দেখিয়া অতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং কথায় এক দিন 
বলিয়া! ফেলিলেন €আঁমি কি হতভাগা ! আমার এমন 

একটাও আঁবিয় বক্তি নাই.০্১ এই পাজি স্বজকের 
ছাঁত হইতে আমাকে মুত করে? । প্রতুদিশের কখন 

কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর! কর্তৃবা নয় | সহজেই 

লোকে উহাদের মন বুঝিয়! কর্ম করিতে চাহে১ আশ 

বার ঘদি উহার কাহারও প্রতি স্পষ্টরূপে আন্তরিক 
বৈশ্বক্তি প্রকাশ করেনঃতবে নেই ব্ক্তির রক্ষ। হওয়া 
ভাঁর। হন্রীর পাঁরিষদ চারি জন তীহ্ার প্রমুখাঁজ 
পুর্বোললিখিত কথ! শ্রবণমাত্র আর কাঁলবিলম্ব ন] 

করিয়া কান্টরবুরী নগরে গমন করভ বেকেটকে 

-হুভা করিয়া ফেলিলেন ॥। বেকেট. পরম ধান্মিক 

বলি! প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অভএব তীহার হত্যায় 

দেশের অমন্ল শঙ্কা করিয়া সকল লোকে হাহাকার 

করিত্তে লাগিল ।বেকেট.সাঁধুমধেক্ পরিগণিত হইয়] 
৫সেন্ট টমাস, নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং হুল রীকে 

তাঁহার বধের নিমিত্ব প্রাঁশ্চিত্ত করিতে হইল । পতিনি 
সস শশী পাপের পাশ আত | স্পা সপ ক শা পাপা পাপা ৭. শপ ৪ ক ০৯ পপর 

নট আঅতি লী কোঞ্জ ব)ক্তির তিরোভাব হইলে রোম।ন্- 

কাধজিক য্াজকেয় তাহাকে জেন্ট অর্থাৎ সাধু উপাধি প্রদান 
করিয়া খাকেন | সুসলম:নেরা স্বজাতীয় ভাদৃশ ব)কিদে?কে 
পার বলিয়া সম্মান করে| 



' পিচার্ড সিহঘবা ॥ ২৯ 

রজধ।নী লগুন নগর হইতে অনারতভপদে কাঁ উরৰুরী 
নগর পর্যান্ত গমন করিলেন: এবহ সেন্ট উমাসের 
মঠধারী সন্না(সিগ্রণ তাহার পৃষ্ঠে অশশিতিবার বেত্রাঁ- 
ঘাঁত করিল । ছন্বী যত দিন. এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না 
করিয়ধছলেন? তাবশুকাল ইংলশুীয় গুজাবর্গ মহন 

শঙ্কা্িত হইয়াছিল এবং ধর্মাশীস্তা পৌপ, মহা- 
রাজাকে অভিশপ্ত করিবেন, এই ভয় দেখাহক্া 
রাখিয়াছিলেন। 

হন্রীর আনু এক মহ? অশ্গুখের কারণ তাচছর রাঁশ 

জীর ও তদ্ গর্ভঙ্রাত সন্ভানপিগের ছুর্ত্বতী। ইই!র 
পুভের| প্রথমে পরস্পর বিবাৰ করিয়া পরিশেষে পিল 

ভাঁর বিকদ্ধেও অন্ত্রধারণ করে। সেই ছুঃখেঃবিশেষতঃ 

প্রিয়পুভ্র যেন্ও সেই বিদ্রোছে মিলিত হইয়াছেঃ 
ইস জাঁনিতে পাঁরিয়! মহারাজ অত্যন্ত মনে বেদনায়. 
অত্যপ্প কাঁলমধ্যেই প্রীণ পরিত্যাগ করিলেন । 

. দ্বিতীয় হন্.রীর চারি পুজ জম্মে। তন্মধ্যে দুই 
জন পিতৃবর্তমাঁনেই লোকাঁন্তরগত হন । অবশ্পিষ্ট 
দুয়ের মধ্যেজেষ্ঠ « রিচা” পিতৃ-সিংহাসন ভাঘি- 
কাঁর করিলেন । রিচার্ড জত্যন্ত বলবাঁন বিল্রমশালশ 

এবহ সাহসী পুরুষ ছিলেন | তজ্জন্য লোকে তীা- 

হাঁকে £সিংহমন।£' উপাধি প্রদান করিয়াছিল । ইসা 
র প্রধান কীর্তি সহসু ইহুদীয়ঞ্চ লোকের প্রাণবধ করা 

খ যিজ্ছদটস্মের? ধুকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করে এবং 

বৈদেশিক কানিজ) দ্ধ অনেকে ধলশালী হয় এই দুই কারণে 



৩০ ইৎলগ্ডের ইতিহাস ! 

এবং প্রু/সেডে গমন করিয়। তাঁত্কীলিক মুসলমান, 

মহীপতি মোলে অদ্দীনের” সহিত খোঁরতর খুদ্ধকর । 
অনন্তর জুডিয়।'হইতে স্থলপথে প্রতা গমন কলে ইন্দি 
আষ্ডি,য়ার ডিউবৃষ্ক কর্তৃক কাঁরাবকদ্ধ হন এব পরে 
ভাহার প্রজ।গণ নিক্ষ,য়ন্যরূপ মথেঠ অর্থদানন করিয। 
ইহাকে মুক্ত করিয়া আনে.) রিচ স্বরজ্যে প্র- 
তশগমন করিযা স্বপ্পকাঁলমধ্যেই নিহত হন । 

রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
ন্ লিংহাঁসনারোহণ করিলেন। যা অতিশয় মূর্খ 
এবং ভুষটন্বস্ভাঁৰ ছিল | ফণন্দের রাঁজা ফিলিপ”) 
যনের অক্ষমত! দর্শনে মনেহ ক্ষির করিলেন ,ষে১ 

এই সুবোগে কাঁন্সের মধ্যে ইংলগুধিপের যত অধি- 
কার আছেঃ সমুদায় আপনার হস্তগত করিবেন । এই 

পরামর্শ করিয়। তিনি ঘনের ভ্রাতুষ্প,ত্র "অধর্থরকে * 
ইংলগ্ডের যথার্থ রাঁজ।, বলিয়! স্বীকার করত নর্মা" 
খটী প্রভৃতি তাঁবত্, দেশ আক্রমণ করিয়া আপন অবি- 

০০ আপার শী সন ০ পিস 

টনি ও ধনলোলুপ পৃন্ুতন রনির তজ্জঞাতীয় লো 

কের পৃতি অভিশয় বিদ্েষ করিস্ঠ। 

ক্৯অযি।য়াদেশ পুন্বে এক্ষণক।র ন্যায় পবল ছিল 

ন1--বর্তমান হছাপমবর্থ বংশীয় রাজার] ইহাকে লাআজ) 

ফরিয়। তুলিয়াছেন এব অ।পনারা ও. নি উপাধি পাণ্ড 

হুইয়াছেল। 

$ ইনি অতিশয় বিচক্ষন সদাশয় এৰ* পৃভাপান্বিত হইয়| 
'্9ষটল? উপাধি পপ হইয়াছিলেন $ 



ভূমিশূন্য ঘন । ৩১ 

কাঁরসন্তৃক্ত করিলেন । প্রজীগণ যনকে “ভু ছুমিশৃনণত এই 

উপাধি প্রদান করিয়াছিল ফলতঃ ফাঁন্সে ণ্যনের+ 

অতি অগ্পমধত্র স্থানই অধিক্কত রহিল । কিন্ততিনি 
“ভার্থরএকে রণবন্দকরিতে পারিয়া এ শিশুর প্রাণ- 
বধ করিলেন । 

যন এইরূপ বিবিধ অতণচশব করিলে পর 

ইহলগ্ডের প্রবানহ, ভুম্যবিকারিখণ উত্ত্যক্ত হই- 
য। হর প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন 

এবং *২১৯৫ স্বীফীন্দে ঠাহাকে মাগ্াচাটাগ্নামক গ্- 
সিদ্ধ আঁধিবতিক পত্রীতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। 
এই মেগ্াচাটা? ইহরাঁভ শিশের মহাঁমানা বাবস্থা) ইহা 
দ্বা$। প্রজামাত্রের স্বাঁধীনত। নির্দিষ্ট হইল? _রাঁজ। 
সাধারণী সভর অনভ্ভিমতে গ্রজাদিগের স্থানে কর 

সংগ্রহ করিতে পারিবেন লা ইছাও নিরূপিভ হইল) 
- আর অনেক লোঁকে অনেক একর বিশেষ ক্ষমত 

প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ এই মহতী আঁধিক্লতিক পত্রী 
প্রদ্ভত করা-ইহাঁকে নাঁন। বিপদে বক্ষ করা__এবং 
ইহার পরিপন্কতা সম্পীদনকরাইক্জ যে, ইংরখৃক্গ 
জ।ভির চিরম্মরণীয় অদ্বিতীয় টির তাহার সন্দেহ 

মাত্র নাই) 

৮ যন মুর্খত1 করির! পোপের সহিত বিবাদে 

প্রবত্ত হইয়াছিল । ভাহাঁতে পৌঁপ, ভাহার রাজ্য 
ফন্ারাজ ফি৫দপকে অর্পণ করেন । হন তাহাতে 

জপ পোপ পক পপ পাপ 

% ইং ংলণ্ডেঃ শুর রান; অনু)ন ১৮ বার এই আ। ধিকৃণ্কিক ক পত্রী 

স্বীকার করিতে বাধ) ছইয়।াছলেন | 



৩২ ইতলপ্তের ইতিহাম ! 

তীত্ত হইয়। গুঁলর্ব্বীর পোপের শুরণাপর হইল. 

এবং বর্ষে তাহার নিকট কর প্রদান করিতে স্বী- 

কার করিল । অনন্তর পোপ তাঁহাঁকে নির্ভর করিলেন. 
এবং ফিলিপকে যৃদ্ধে নিবত্ত হইতে অনুমতি 
কয় পাঠ।ইলেন। ূ 

যন. এইরূপে নীচত। এবং দুষ্উভাঁর পরা কান্ঠ। 
প্রর্শন করিয়! .পরে ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে লৌকান্তর' 
গমন করিলেন | উহার পুত্র ভূতীয় হন.্রী তৎ- 

ক্ণাঁৎ সিংহাসনারোহণ করেন । ইনি স্রশীল এবং 

ধর্মাকর্মপরায়ণ ছিলেন । ক্ষিম্ত ইঙ্থার মন নিতান্ত 

নিল্তেল ছিল। ইনি কাহার পরাঁনর্শ ব্যতিরেকে 
স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোঁন কন্ই করিতে পারিতেন 
লা) প্রধমে ভীহার তগিনীপতি আর্প অব.পেবে,ক, 
নাম। একজন প্রধান ভূম'ধিকাঁরী সমুদায় র.জকার্ধ্য 

নির্বাহ করিতেন ! হত দিন ইনি জীবিত ছিলেন 
ততদিন রাজা পালন নিতান্ত মন্দ হয়নাই। কিন্ত 

পেস্বেশকের পর অনেক দুষ্টলেক হন্রীর পরাঁমশ 
হইতে লাঁগিল। কেহ বা ভূমাধিক'রীদিগের জম্প- 
ভ্ভির প্রতি লোভ করাঁন্ডে তাহাদিগের বিষ-নয়নে 

পড়িল, কেস বা ফাঁন্সের সাহত যুদ্ধে গ্রবক্ত হইয়। 

পরভব গ্রারণ্ড হওয়াতে লোকের নিকট ধিক্কার, 

প্রীপ্ত হইল, ভর কেহ বাংনিজ আত্টীয় বর্গের নিতান্ত 
পক্ষপাতী হইয়া বঁজকন্মের বিতরণ *মারস্ত করাতে 
রংজকর্মচারীদিগের মনে তি প্রত ওর ইর্ষা জন্বা- 



ছন্রী হধার্ম্িক। ৩৩ 

ইতে লখশিল। এইরূপে-র।জ্যশাঁসনের যশ্প রানাস্তি 

বিশঙ্ঘল? উপস্থিত হইলে পরিশেষে রাজার রিধবাশ 

ভগ্গিনী-পরিগেতা .মন্টফেখর্ড লাঁম। ফাঁন্সদেশীয় 
দুম্যথিকারী .ইহলগ্ডে আগমন করিয়া লীশেষ্টরক 
নাম পরিগ্রহ করভরাজকার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। 

লীশেষ্টর কখন 'রাঁজপক্ষ হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের 
দমন করিতে লাগিলেন--কখন বা ভুম্যধিকাঁরিবগোঁর 

পক্ষভাবলহ্বন করিয়া রংজশক্তি হরণ করিতে লাগি" 

লেন এবং মধ্যে২ সাধারণ প্রজাীবর্গের সহায়ত" 

বলম্বন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে রাজ- 

শক্তির কিঞ্িৎ২ অংশ প্রদঁন কছিতে থ!কিলেন । 

লবশেষ্টরের হত্বেই ইংলণ্ডে « হক্ব কমন্স. + 
নামক সভার প্রথম সৃষ্টি হয়। ইহার পুর্বে কেবল 
প্রধান২ ভূম্যধিকারি এবং যাঁজকবর্ণ জাধারণী-সভা- 
ক্লে অবস্থান প্রীপ্ত হইতেন | এক্ষণে নাগরিক ও 

পল্লীগ্রামনিবাসি এর করাও “পার্লিয়।মেন্ট” সভাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাণ্ত হইল । 

লীশেষ্টরের হতেই এই মহশুকার্ধয স্মসিদ্ধ 
হয় । কিন্ড এত করিয়াও তিনি সকলের প্রিয় হইতে 

পারেন নাই । তিনি পে, ভাহাঁদিগের রাঁজ। ও রাজ" 
পুত্রকে বন্দীপ্রায় করিয়। রাঁখিয়ছিলেনঃ লোকে 
তাহাই দেখিল; উহার দ্বার$ই যে ভাবি মঙ্গলগ্রাম 

| রী 

ক্ষভূম)ধিকারি-ব এঁর পৃচলিত নাম ভাহাদিগোের অধিকারের. 
৮১৫ 

নামানুলারেই হইয়া একে। 



৩৪  ইহল তের ইতিহাস! 

দর্শনের প্রথম সোপান হয়) কেহই তাহ! বিবেচন! 
করিল-মা।. ফলতঃ সকল প্রান লোককেই -এই. 
এক মহুত্দুহখ ভোগ করিতে হয় গেও ভীহার। বধহা” 

দিগের উপকারের নিমিত্ত যাবজ্জীরন চেষ্টা করেন, 

তাহারাই উষ্বাদিশের প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে। 

কিন্তু ইহার কারণ অন্নবোর কতথ্বু।' দোষ নহে । 
প্রধান বাক্িির। স্বভাবতঃই দুরদশী হই? পরিণ/সে, 
কি রুপ লো.কর উপকার দর্রিবেঃ ইহাই চিন্ত। ক- 

রেল; অদুরদশশর্ট জন দাধারণ ভাহার কার্য্যের ভা" 
পর্য। বুঝিতে পারে না, সুতরাং ভাহার প্রতি বিরূপ 

হইয়া উঠ্ঠে। 

রাজপুন্ধ এড শয়াডঃ সিতার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি 
ছিলেন না । তিনি কৌ শলপূর্ববক একদ। লীশে- 

ফরের হস্ত হইতে যুক্ত হইয়। ত্বরায় সৈন্য সং 

গ্রহ করিলেন এবং সম্ম,খনহগ্রামেক্ক লীশেক্টরফে 
নিহত করিয়া পূনর্ধার পিভাকে সিংহাসনে স্থাপন 
করিলেন। ১২৭২ খুঃঅন্দে ভূতীয় হন্রীর মৃত্যু 
ছয়! এই অবধি দিন ২ ইংলগ্ডের প্রীভুতৰ হইতে 
আর্ত হইল 1 নম্াঁন: এবং সাঁকসল্ বলিয়। পুর্বে 

গঙ্গায় যে রূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল? তাহা প্রায় সক 

লই বিজ্জুন্ত হইয়া গিয়,ছিল এবং এক্ষণে ইংরাজের। 
প্রৰলতর হইয়! অপরাপর জা; তনু গ্রতি বল প্রকা* 

শের উপক্রম করিতে আ'রস্ত করি: লন |. 

হি এ ভূক বের যুদ্ধে 1 মি দত সত 

বাহ, 



কুতীয়. অধ্যায়? 

স্পা পপ 

[ ঈর্দান্ ও আাঁকসনৃদ্দিগের সাম্মজন-_রোয়'নকাথলিক 

ধর্মের প্ভাব--এভওয়ার্ড ১ব রা দীর্ঘবাজছ--ক্কট-লণড 'আব্রসণ্ 
স্ওয়ুলেল-ব্র,সাহয় এডুওয়ার্ীপওয় এভুনয়র্ড-হ্যান্সের 
নছিত যুস্ক--লাবৃপদ্ন, (] 

' , শুর্ব ছুই অধ্যায়ে বর্তমান ইংরাভ জাবির উহ 
পত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে । সাক্জল্ এবং 
মন্্রীনদিগের পরস্পর সম্মিলনেই প্ররত ইংরাজ- 
জাতির উৎপত্তি হয় । সেই সাম্মলনের প্রধান কারণ 

লাই সঙ দুই জণতির বাস্তবিক মূল তিন্ন ছিল না। 

উদ্ভয়ই টিউটন্জ তীয় লোক ছিল সুতরাং ভাহাদিগের 
আঁদিমভাযাও আদিম ধন্দ্ন এবং আশদিম রীতি, লীতি 
একগ্রকার হওয়াতে উদ্ধারা সহজেই মিলিত হইতে 
পারিল । কিন্ত উক্ত জাতিদ্বয়ের একীকরণ যে; অতি 

শীঘ,ই সম্পর হয়, ভাহার ক্যারও একটী কারণ ছিল । 
তাহা এই দ্েঃ ইংলগ্ডের রাজারা আত অণ্প্টর্গীল ম- 
ধ্যেই পৈস্ঠৃক ক্সিকারচু হইয়া কেবল ইংলশ- 
কেই নার করিয়টিথাকিলেন;সুত্বরং উাহাঁদিশের এবং 
তজ্জাতীয়' কুল।৮ভুম্যধিকারিগণের সন্তান সন্ততি 

রড চ 

ঞ 



৩১ ' ইৎলগ্ডের ইতিহাস ৷ 

ইংলগ্ডে জাত, শিক্ষিত,এবং সাঁকলন্ অনুচর ও স- 
হচরবর্থ-পরিবেষ্টিভত হওয়াতে অতি শীঘ,ই সাবৃ" 
সন্দিগের প্রতি খ্ণা-ন্বেষ-বজিভ হইয়! উঠিল। 

এত্তিরিক্ত রোমালকাথলিক ধর্দ প্রণালার 
একটী লুমহত্গুণ এই পে ইহার শীসনাধীন প্রায়ই 
জাভিতিদ-জনিত রেযাঁদ্বেব অধ্ধিক গ্রবল হইতে 
পারে ন।। রোমান কাথলিকদ্দগের মুত যাজক 

মাত্রেই অন্য সর্ব্যবসায়ি লোক অপোক্ষা শ্রেষ্ঠ ; 
সুতরাং কোন ব্যক্তি ঘতই লীচবংশোস্ভৰ হউন 

না কেনঃ তিনি যাঁজকের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেই: 
সকলের পুজনীয় হন । রোমান কথলিক যাঁজকের। 

এইরূপে কেবল জাপনাদ্িগের গৌরব বন্ধি করিবার 
জাডিপ্রায়ে অনা জকল লোকের মধো জাঁতিতেদ 
গ্রবল হইতে দিতেন না| হজমানের। সকলেই সমান, 

যাজক মাত্রেই তাহাদিগের মাননীয়, এই সংশ্ার 

প্রবল করাই রোমান, কাথলিক যাজক “দগের উদ্দো” 
শয ছিল। ্ 

ঘাহ। হউক? প্রক্ুত ইংরেজ জা।ত জন্ম গ্রহণ মা 
ত্রেই চতুর্দিগে আপনার গ্রাবল্য প্রকাশ করিতে 
জারন্ত করিল | তাহাদিগের রাজ, প্রথম এডওয়ার্ড? 
কাহার পিভার নায় অক্ষম পুকষ ছিলেন লা। 

তিনি লীসেষ্টরকে নষ্ট করিয়া পিতাকে নিংহা- 
সনাধি পরি, করেন এনং আপনির্ধর্শমুদ্ধে নির্গত 
ছুইয়া জু্তিয়া প্রদেশে যান। ত৭% পিত.র লোকা- 



পথম এভ্ওয়ার্ড | ৬৭ 

স্তর গমন বার্তা শ্রবণ করিয়! এডওয়ার্ড শ্বরাঁজ্যে 
গ্রত্যামন করিলেন এবং প্রথমেই এল. 
প্রদেশ জয় করিয়! আপন রাজ্য সম্তৃস্ত করিলেন 

রাজ্ীক্চ এইখুদ্ধের পর ওয়েল.সে অবস্থান করত এক 
নবকুমার গ্রনব করেন ; এইজনা এডওয়ার্ড আঁপন 
পুত্রকে “প্রিক্ম অব.ওএল.স+ উপাধি প্রদান করেন 
এবং মেই ভাবধি ইংলগ্ডের যুবরাজ মাত্রেই এ উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়। আঁসিতেছেন। ওয়েল স.জয় হইবার 
পর এন ওয়াড? হ্বটজণ্ড দেশও নিজ অধিকার 
সন্তৃক্ত করিবার মানস করিলেন | এ সময়ে স্কট 
লগ্ডের রাঁজাঁনন শুন্য ছিল, কে রাজ্যাধিকারী 

হইবে তাঁহার নিশ্চয়তা হয় নাই । প্রতিদ্বন্দিগণ 
এড ওয়াডকে মধ্যস্থ মানিলে পর তিনি বলিলেন; 
তৌমাদিগের মধ্যে যে আমার নিকট অধীনত স্বী- 

কার করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে, আমি তাঁহাকেই: - 
রাজ্য দিব । €ৰলিয়ল, নামক এক ব্যক্তি তাহা 

শ্বীকার করিয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু স্বট্- 
লণ্ডের প্রজ। সমূহ আপনাঁদিগের জন্মভূমির অগ্ৌ- 

সপ পিস ০৯ পপ পর কা ০০ 

এই: রাড্ভীর নাষ উলিয়ানরঃ ছিল | ইনি স্বাবী-সমভি- 
বাহারে, জুডিয়। পংদেশে গিক়্াছিলেন, এবং তথায় কোন 
দুরৃতি যুললম্দন এডুওয়ার্ডের পণ সংহারার্থ বিষাক্ত অঙ্গ 
দ্বারা তীছার শরীরে আঘাত করিলে, পতিত্রত। পত্বী নিজ 
জীবন প্রত]াশ] পরিহার পূর্বক মুখ দ্বারা ক্ষত ভাগ চোষণ 
করিয়! স্বামীর জীঞন রক্ষা করিয়াছিলেন | ঈশ্বরানুগ্রছে 
সাহার ও অমুলযজীবিনের কোন ব্যাঘাত হয় নাই | 

* খু ৪) 
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৩৮ ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

রব সহ্য করিতে পাঁরিল না 1. তাহারা জঅভাস্প 

কাঁল মধে।ই বিদ্রোহ উত্থাপন করিল । এডওয়ার্ড 
সৈন্য গমন করত স্কট লোকদিগকে দমন করিয়! 
আপনার ভধিপত্য সংস্থাপন করিলেন ! ইহার পর 

ফ্ণন্সের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে 

তদ্দেশে গমন করিতে হইল । মেই অবকাশে “ওয়া- 
লেস্, নাম! জুপ্রলিদ্ধ স্বদেশ হিউতধী মহায্া স্কটলগ্ডে 
আপন প্রভখব প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন । তিনি 

প্থমে অতিঅস্পদাত্র সহচর লইয়। ইংরীজদিগকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন । পৃতি উদ্যামেই জয় লাভ 
হওয়।তে ভীহীর দল পুষ্ট হইতে লাঁখিল এবহ এড্- 
ওয় ফন্দ হইতে ফিরিয়। না জাসিতে জাসিতেই 

অমুদায স্কট লণ্ু দেশ পুনর্ধ র স্বাথ।ন হইয়া উঠিল । 

কিন্ত হুংলগু রাজ স্বয়ং স্তব্ধ স্থলে উপস্থিত হইলে 

অশর ওয় ীলেসের+ প্রভুত্ব থাকিল ন। | স্কটদিগের 

ইন্যগণ্ পরাভূত হইল । £ওয়ালেস প্রথমতঃ 

ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়ীইতে লাগিলেন এবং পরি- 

শেষে কোন জঘন্ণধস ধনলুব্ধ বন্ধু কর্তৃক এড২৩- 

যার হস্তে সমর্পিত হুইলে লগ্ন নগরে আনীত 
ও নিদ্রোহী বলিস! ঘাঁডক কর্তৃক নিহত হইলেন । 
এই কাঁধ্যটী বীরপ্রকতিক এজ্প্রষ্ঈীন্ডের নিতান্ত 
অযোগ্য হইয়খছিল | 

কিন্ত জাঁবার কিছুকাল পরে ক্গনামা! একজন 
সপ স্পা শিস শ 

ক্ষ আমাদিগের বত্ত মান গবর্ণর পীনে ৪.৫ লর্ , এলুগিন বাহ? 
বূ এই মহানুভাবের বদ সক্ছৃত ! 
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বীর পুকষ ওয়সখলেসের মতাঁবলম্বী হইয়া নিজ জন্ম 
ছুমির স্বাধীনতা - সাধনার্থ পুনর্কর যন্ুবীন, হই- 
লেন । এডওয়ার্ড তদ্দমনার্থ গমন করিয়। পি” 

সধ্যে লৌক্িকী .লীল1 সম্বরণ করেন । আহার 
পভ দ্বিতীয় এডওয়ার্ড রাজ্য ধিকারী হইয়। আপনর 
মুখত তায় বসের নিকট পরণনভুত হুইলেনক্ক এবং উাঁ- 

হার দুঃশসিল। রাঁজ্জী ইহংলগ্ের ভূম্যধিককিবগের 
সহিত মিলিত হইয়া উহাকে ঘ্বদ্ধে পরাভূত করত 

রবজকার্ধ্যে অক্ষম বলিয়া! বন্দীরুত করিয়! রাঁখিল। পন 

রিশেষে অবক্তব্য দন্ত্রণাসহকারে বিতীয় এড ওয়াডের 
প্রাণবধ হয়। ইহীর, প্রজ্র “ভতীয় এডওয়াড, 
পিভৃনন্ে রাজেপাধি প্রাপ্ত ভিটে 'তনি 

যত দিন জপ্রাণু-ব্যবহাঁর ছিলেন তাবৎ কাঁল উ1- 

হাঁর মাতা ও তছুপপতি “মর্টিমর নামক একজন 
ভূম্যধিকারী সমুদাঁয় রাজকাণরধ্য নির্বাহ করিতেন। 

পরে এডওয়াডের পক্ষীয় ভূমাধিকাঁরিগণ মটিমর- 

কে নষ্ট করিয়া রাঁজমাতাঁকে কাঁরাঁনিকদ্ধ করিয়। 

বাখিলেন | এডওয়ার্ড প্রথমেই স্কউলগ্ড আক্রমণ 

করেন। সম্মুখ সংগ্রামে তাহার জয় হইল। কিন্ত 

তিনি নিজ রাজ্যে আগমন করিবামাত্র ক্কট.লগের 

প্রজাঁগণ পুনর্বাঞ্চন্যাধীনতা গ্রহণ করিল । এদিকে 
ফন্সের রাঁজাসন শুন্য হওয়াতে এড ওয়ার্ড 

নল 

ক্ষ বানকবর্ণের যুক্ছে | 

1য্ঘ'ন্স রাজ চতুর্থ-কির্পিরীপর দূহিত। ইসেবেলা | 

এচহুর্ধ চাললের সৃক্থ্ুর পর। 



$০ ইৎলগ্ডের ইতিহাস ! 

বলিলেন স্ঠে অশীর মাত ফান্সরাজ দুহিত; তসত- 
এব আমিই ফণন্সের রাঁজ্যাধিকারী হইব | কিন্তু 
ফরাঁসীদিগের দেশীয় ব্যবস্থানুসারেক্ষ স্্রীলোঁক মা 
ত্রেরই রাঁজাঁদনে অধিকার "ছিল নাঁ। ইহলগু 
রাজ এ ব্যবস্থ। মানিলেন না, কিন্ডফরাসীরা তাহার 

কথা অগ্রাহ করিয়া “ভাঁলোঁয়।”বহশীয় £ফিলিপতও 

নাঁনক প্রকৃত রাঁজাধিকারিকেই রাজাঁনন প্রদান 
করিল । এইরূপে ফন্স এবং ইংলগ্ডে বুকাঁল- 
স্থায়ী বিবাদের প্রথম আত্রপাঁত হয় । এডওয়ার্ড 
১৩৪৩ খ্রীঈবন্দে ফণন্দ রাঁজ্য আক্রমণ করিয়। 
€ক্রেসী” নামক এরট্রী ক্ষুপ্র গ্রামের নিকট একদ। 
তুমুল সংগ্রাঁদ করেন / তাহাতে ত্রিংশশসহ, 

ইংলগুীয় সৈন্যকর্তৃক লক্ষাধিক ফরাসী জেনা 

পরাভৃত হইল। এই যুদদ্ধে ইংরেজেরা সর্ধ প্রথমে 
কামানের ব্যবহণর করিয়াছিলেন । কিন্ত ভীহাদিগের 

জয় কামানের গুণে, অথব! লৌহবর্ম্ধারি অশ্বা 
রোঁহ ভুম্যধিকারি উসনিকগণের বিশেষ বিক্রমেঃ 
হস্স নাই। অশ্বারোহ উসন্য ফরাঁলীদিগেরও যেমন 

সাঁহনিকও রণদক্ষ এবং বিক্রমশীঁলী ছিল, ইংরাঁজ পি- 
গেরও তদ্রপই স্থিল। কিন্তু করাঁনী পদাঁত সৈন্যে এবহ 
ইহলপীয় পাঁদাঁত টৈন্যে অনেক প্রভেদ হইয়- 
ছিল। ইংলশ্ডীয় সাধারণ প্রুজাগণ আর তাঁহ।- 

পিপিপি পিসি পা সিপসসপিপীপিশিপী 7 পপি পপ পিপিপি পাপা পাপা পিপি | পপি পাশপাশি পিপিপি 

ফছহাকে শালিকলা? বলে । 

$ ইহাকে ষ৯ ফিলিপ বলে এব* ইনি ৪র্থ চালমের খুল্প- 
তাত পুক্জ ছিলেন । 
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দিগের ভূম)ধিষ্চারিবর্গের নিতান্ত দীসস্বরূপ ছিল না। 
উহাঁর। স্বাধীনতার সুখভেবণ করিয়। স্বদেশের হই- 
যখই ঞ্চে খুদ্ধ করিতেছে এমত ভাবিতে লাগিল? সু- 

তর প্রাণ পণ করিয়! সংগ্রাম করিল। এই মুদ্ধে 

ইহলগ্ডের খুবরীজও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়।- 

ছিলেন | তিনি সচরাঁচর ঘোঁর তিমিরবর্ণ বর্ম ধারণ 

করিতেন; এই হেতু সকলে তীঁহাঁকে র্াকৃপ্রিন্সও 
(কষ্তকুমাঁর) উপাধি প্রদান করিয়াছিল । যখন ফরা- 

নী এবং ইংর!জ টসন্যে ঘৌরতর সংগ্রাম হইতেছে 
এব (বণকৃপ্রিম্ম২ সকলের আরবস্তী্ উসন্যচয় 
লইয়া ম্ৃদ্ধ করিতেছেন+ তখন একজন ট্সনিক পুরুষ 
রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া “মহারাজ ! রাজকুমারের 
সাহাঁযাণর্থ কিছু টসন্য প্রেরণ ককনও এই বলিয়! 
ব্ঞতা পূর্বক অনুরোধ করিলে রাজা! বলিলেন 

£কেন আঁমাঁর পুত্র জীবিত আছে ত*) এ ব্যক্তি উ- 
ভর করিল হ। তিনি কুশলে আছেন কিন্তু সং- 

গ্রাম অতিশয় ভরঙ্কর হইতেছে”। রাজা বলি- 
লেন «তবে আর অধিক উসন্যের প্রয়োজন নাই; 
যুবরীজকে বল ্১ তাঁহাকে এই য্বদ্ধিই “নাইট,ও 
উপাধি গ্রহণের শোগ্যত! দর্শীইতে হইবে+। “বুক- 
প্রিল্স+ বিনা সহায়তাঁতেই খুদ্ধবিজন্ন করিলেন | 

এই ঘুদ্ধের পর এডওয়ার্ড কাঁলিস,ঞ নগর অবরোধ 
করেন । নাঁথরিকেরা একাদশ মাস তীহাঁর সহিত 

ক ভোবর প্রণালীয় ভীরবন্তী“কালিস্, কোলে)নগর ) 



৪২ ইৎল্ডের ইতিকাস। 

যুদ্ধ করে । পরে যখন তাহারা গনিভীন্ত অক্ষম 
হইয়। তীহঠর নিকট শরণ প্রার্থনা করিলঃ তখন 

তিনি জ্রদ্ধ হইয়া! বলিলেন “োঁমাদিণের মধ্যে 
কতিপয় প্রধানহ ব)ক্তির প্রধণ নাঁশ না করিলে অমি 

ক্ষীন্ত হইব ন।। মহায়া যেফ্টে'স্ ডিসেন্ট পীয়র+ 
প্রথমেই নিজ জীবন দাঁনপুর্বক নাঁগর্িকবর্গের 
নিফুভিসাঁধনে সম্মত হইন্াছিলেন । উাহার দৃষট” 
স্তানুগীমী হইয়া আরও কতিপয় উদাঁরচরিত 
ব্যক্তি স্ব গলদেশে শৃঙ্খল বন্ধনপুর্বক “এড ওয়াশ 

ডের সমক্ষে আঁসিয়। উপস্থিত হইলেন। «এড. - 
যা” উহ্ীদিগের প্রতি তর্জন গর্জন করিতেছেন, 
এমত জনয়ে রাঁজমহিযী “কফ্িলিপা” স্বামীর পদাবনত 

হইয়া] উহার স্থানে এ বক্তিদিগের প্রাণ ভিক্ষ। 
করিলেন ।' রাঁজ। সেই গুণবতী ধর্পত্ঠীর ককণ- 

প্রার্থনায় অলম্মত হইতে পাঁরিলেন ন। | উক্ত নাগ” 
রিকদিগকে মুক্ত করিয়াদিলেন এবং কালিস্, নগরে 
আপন টৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উহ। আপন অধিকার- 
সন্ভুক্ত করিলেন । 

শে সময়ে ফরন্সে এই ব্যাপার ঘাটতেছেল 

“সেইস্দলে ফ.ন্মের মিত্র রাজা স্কট লণগ্ডের অখি- 
পতিঃ উতন্তরদিক হইতে ইংন্রণ্ড আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন 1 শীকন্তভ রাজ্জী অবিলম্বে সটসন্যে গমন 

করিয়। তাহাকে পরাভূত ব কৃত রা আনি- 
লেন। এড ওয়াডও বুযাকশ্রিতে ্ান্সের 

শ্দ্ধকীর্ধ্য সমর্পণ করিয়া ন্যদে্ী | করি- 
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লেন এবং ইহার অত্যপ্পকাল মধ্যে ক্ীন্সরাঁজ ফিলি- 
পের মৃত্যু হইলে ভ্াহাঁর ভ্রাতা “ন্, তদ্দেশের সিহ- 
হাঁসনারেহণ করিলেন । যনের সহিত বাক্প্রিন্সের 
একডী ভয়ঙ্কর খুগ্ধ হয় । তাঁহাঁতে ও অভ্যপ্প ইহ- 

রাজ টৈন্যকর্তৃক তাহার পঞ্চগুণ ফরালী উৈন্য পেই- 
টীয়সের* নিকট অন্ম,খ খুদ্ধে পরাঁভত হইয়াছিল । 

এই যুদ্ধে ফাঁন্সরাঁজ স্বয়ং - ধত হইয়াছিলেন | 
শীল এব্কপ্রিন্স+ বন্দীকত রাজার সবিশেৰ 
গৌরব করিয়। ভীহাঁকে পিভৃসদনে আনন করি- 
লেন । অতএব স্কট্্লশ্ড এবং ফন্স ছুই দেশের 
দুইজন রাঁজাী তখন ইংলণ্ডে বন্দীভত হইয়া! রহি- 
লেন । বাকৃপ্রিস, ইহার কিছুকাল পরে স্পেন 
দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং “নাজারার+ যুদ্ধে 
জয়ী হইয়া শরণাপন্ন স্পেনীয় ভূপতিকে ভীহার 
সিংহাঁসন প্রদান করিয় ছিলেন । কিন্ত এই স্পেনে 

গিয়াই যুবরাজ পীড়াগ্রম্ত হন্ এবং অচিরকাল 
মধে) লৌকিকী লীল। সরণ করন । এড ওয়াড 

তাদৃশ গুণশালী স্ধন্মিক পুভ্রের মরণে মর্মান্তিক 
দুঃখাক্ুতব করিয়া! ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলৈৰ্র পরিত্যাগ 
করিলেন। 

ইংরেজেরা এডওয়াডের সময়ে সেরে আবুল 

হইয়াছিল তাহা 'দেখিলে বিলক্ষণ বোধ এটা 

উহাঁদিগের দ্বার। পুনর্ধার সমুদায় ইউরোপে রোা- 
ধিকারের ন্যায় একাধিপত্য, অংস্থাপিত্ত হুইতে 
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পারিত । তঙকণলে তাহারা বল ও বুদ্ধি উভয়ে 

তেই সমান হইয়াছিল। চেসর্+ নামক মহাকবি এ স- 

ময়ে সর্বগ্রথমে ইহলভুীয় ভাষায় কাব্য রচন। করেন । 

“উইকৃলিফ্* নামক অপর এক বাক্তি €রোৌমান্ক।থ 

লিক ধর্মগ্রণাঁনীর দোষোদেবাষণ করিয়া "বাইশ 

বলের* কিয়দংশ ইংরাজিন্তে অনুবাদিত করেন। 
ইহার পুর্ধে আদালতে ফরালী ভাষ।র ব্যবহার হইতঃ 
এক্ষণে তাহণও রহিত হয় । অতএব এই সময়ই 

ইংরাজদ্িগের বলঃ বিক্রম) শিপ্পনৈপ্ুগ্য এবং কাব্য 

শক্াদি রচনার প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু 

আন্তর্রিবদেই উহ্াদিগের সমস্ত বল পর্যবসিত 

হইয়। যায়; সুতরাং তাহার। যেরূপ উদ্যম করিয়া 
উতিয়শছিলেন ইউরোপখশ্ডে তরহুূপ সামাজ্য- 
স্থশপন করিতে পারিলেন ন।। 



চতুর্থ অধ্যায় ৷ 

কপ (টি 

[ ২য় র্িচাভ--ওয়াট, টাইলর--৪র্থ হনুরী--৫ষ হন্রী-- 

৬৯ হন্রী---গাল!পছ্য়ের যুদ্ধ ৪র্থ এডওয়ার্ড-ওম এভন 

ওয়ার্ড--৩ য় রিচর্ড--টিউডর বশ | ] 

তৃতীয় এডওয়াডে র ছয় পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ 
তিন জন পিতা থাকিতেই লোকান্তর গমন করেন । 

তন্মধ্যে সর্ব-জ্যে্ঠ বুযাক-প্রন্মের একপুত্র এবং তৃ- 

তীয় পুন্র লাই ওনেলের এক কন্যা সন্তান খাঁকে। বাঁ- 
কপ্রিন্সের পুর হিতীয় রিচাভনাম পরিগ্রহ পুর্বাক 
পিতামহ রাজ্য রাজ। হইলেন । এবং তীহাঁর বয় 
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থ খুল্লতাঁত “ন্চিয় কঅব২লীক্রাটর+ 
রাঁজকার্যয নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 

রিচার্ভের রাঁজ্যকালে ইংলগডের জাঁধারণ প্রজা 
গণের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোছ ভদ্থাপিত হইয়া - 

ছিল । তাঁহার মূল কাঁরণ এই যেঃরাজ। ও ভূম্যধিকারী 
সকলেই: উহাঁদিগের পীড়ন করিতেন; এমন কি,পুর্কে 
সাকৃসনদিগের মধ্যে ঘেরূণ কবিবর্গ দাসত্বশ্গ্থলে বদ্ধ 

ছিল, অদ্যাঁপি সম্পূর্ণ -র্ূপে তাঁছা খণ্ডিত হয় নাই । 
কোঁথাও২ ভূমাধিকারবিক্রয় কাঁলে সেই ভূমিনিবাসি 

কষকেরাও বিক্রীভ হইত এরং নাগরিকের কোন 
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পরবক্রান্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হইয়া! না থাকিলে 
তাঁহ1দিগের প্রতি ও বথেষ্ট অত্যাঁচর হইত। কিন্ত ইং- 
লণ্ডের বাণিজ্যবিস্তার হওয়াতে জন্জাধারণের মধ্যে 

ধন ও বিবিধবিষয়জ্ঞতার ব্বদ্ধি হইতে আ'রস্ত হইয়া- 
ছিল; সুতরাং তাঁহাঁর। আর দাসত্বদশায় পরিতুষ্ট থা, 
কফিতে পাঁরিত ন।। উল্লিখিত বিদ্রেখহের ইহাই প্রকৃত 
কাঁরণ বটে; কিন্ত অপর একটী বাপার উপস্থিত হও- 

ফ্নাতেই ইহা! তঙকর্ধলে উদ্র্িক্ত হয় । তখন ইংলগডে 

কর আদায় করিবার এইরীতি ছিল শে, পার্লিয়মেন্ট 
ভাঁর অন্নুমতিক্রমে কোঁন কর নির্দ্দিন্ট হইলে 

রাজ] আপনার লোক দিয়! এ কর ভাঁদায় করিতেন 
ন।। তশীলদারদিগের স্থানে ইচ্ছান্ুরূপ পণ লই- 
য়া এ করাদায়ের ভার তাঁহাদিগেরই হস্তে সমন 
পণ করিতেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেন্টের মতে একী 

পৌলউ]ুকৃসঞ্জ নিরূপিত হইয়াছিল। এ পৌলটা- 
কনের তাত্পতু্য এই ষে, পঞ্চদশীবর্ষের অধিক বয়ন্ক 
পুকষমাত্রকেই লমপরিমাণে কর প্রদান করিতে 
হইবে । এইরূপে কর নির্দেশ কর। অত্যন্ত অন্যাধ্য | 
কখরণ ইহাতে আঁত্য এবং দুঃস্থ সকল প্রজাকেই 

তুল্যমূল্য কর। হয় এবং তাঁহা। করিতে গেলেই ছুঃখি- 

কহিন্দুধম্মাধলম্বীদিগের পতি *জিজিয়া নামক যে কর 

আরশ্জের (গুরংজেব ) ও অন্যান) দূরৃত্ত মুসলমান বাদনাহ- 

দিত ছার লিজ্রপিত হইত তাহার পৃকুততক এইক্প ॥ 

বর্ধমান ইনৃকম ট/কসের এই পকার কোন দোষ নাই। 
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'লোঁকের সমূহ কম্ট হইয়। থাঁকে। খাঁহা হউক, এ 
চার আনায় হইবাঁর সময়ে সকলেই মনেই, 
অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কেহই কোন 
কথ। বলিতে সাহস করিত না । এমত সময়ে * ওয়াট.£ 

নামে এক ব্যক্তির নিকট উক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত 

ইলে সে আপনার নিমিত্ত ঘথোচিত কর প্রদান 
করিয়া বলিল, অধি বই আর আমার বাটীতে পুৰষ 
নই; আমর পরিন্ধরে কেবল একী কন্যা সন্তান 

মাত্র। করাদায়ী কথিল “কৈ তোঁপার সে কনা| কো- 
থয়? আমি দেখিতে চাঁই+ ওয়. তৎক্ষণাৎ আপন 

শ্ববতী কন্যাকে বাহির করিয়। দেখাইল। কিন্ত এ জুবাঁ- 

ত্ব। তাহ তেও তুষ্ট না হইয়। বলিল, ইটি স্ত্রীলোক কি 
গুকষ তাঁহ! বিশেষ করিয়। জানা আবশ্যক । এই 
বলিয়। সে এ খুবতীর বন্ত্রহরণের উদাম করিলে পিতা 

আর ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মন্তকে 

মুদ্মর প্রহার করিলেন । এক আঁঘাঁতেই ছুরয্ার 
পঞ্চত্ব হইল। 

ওয়খটের গ্রতিবমিগণ অবিলম্বে এই ব্যাপ'র 
শ্রবণ করিয়া সকলেই তুষ্ট হইল এবং তাহাকে 
রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ন! হইতে হয়, এই অভিগপ্রায়ে তা 
হর সহিত অখলিয়া নিলিত হইতে লাশিল। কতিপয় 
দিবলমধ্যেই নানা আক্্র শক্ত ধারী যঞ্টি সহশ্রাধিক 
ব্যক্তি ওয়াটের দলে নিবিষ্ট হুইল । তখন তিনি, 
গ্রসাসাধারণের সধবতীয় ছুঃখ এক ঘোষণাশত্রীতেশ 



৪৮ ইৎলখ্খের ইতিহাদ 

লিপিবদ্ধ করিয়| চতুর্দিকে গ্রগরিত করিয়া দিলেন 
এবং আপনি লগ্ডননগরাভিমুখে যাত্র। করিলেন। 

রাজ। আপন মস্ভ্রিবর্গসমবেত হইয়া ওয়াটের সমক্ষে 
উপনীত হইলে সে তৎক্ষণাৎ অগ্ষসর হইয়া রাজকে 
আপনাঁদিগের ভাঁবৎ, দুঃখবিবরণ বিজ্ঞাপন করিতে 

লাগিল | ওয়াট সাহসপ্রাণ্ড হইয়খছিল ; অতএব 
সে মুক্তকণ্ঠে রাজার ও ভূমাধিকাঁরিবর্ের দৌরাক্্য 
বর্ন করিতে লাশিল এবং মধো২ হস্তোত্েলনাদি 

বাঁখি-নমুচিত অঙ্গভঙ্গীও করিতে আঁরস্ত করিল । 
তদ্দর্শনে একজন রাঁজপারিষদ হঠাৎ তাহার প্রতি 

আক্রমণ করিলেন এবং জর্বিলম্বে সকলে মিলিয়। 

তাঁহার শরীর খণ্ড« করিয়া ফেলিলেন 1 প্রজাগণ- 
তর্দশনে মহাঁকুপিত হইল এবং রাঁজ। স্বয়ং সাঁভি- 
শয় প্রতূযুত্পন্ন-মতির-কার্ধ না করিলে১ বোঁধ হয়ঃ 
তহক্ষণাৎ অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত । কিন্থ রিচ? 

ওয়াঁটের যৃত্যুদর্শন মাত্র প্রজাঁদিগের নিকটে ধাঁব- 
যাঁন হুইয়। গেলেন এবং উচ্চস্বরে বলিলেন “ছে 

প্রকৃতিবর্ণ : তোমাদিশের নাঁঘ্ক হত হইলেন বলিয়। 
তোমার দুঃখিত ছইও না) আমি স্বয়ং তোমাদিগের 
শরিচলকত। গ্রহণ করিলাম এবং যাছাঁতে তো 

মাদিগের সকল ছুঃখবিমোঁচন হয়, অবশ্যই এমত 
করিব” | জনগণ রাঁজ।র এই বাক্যে ভুষ্ট হইয়। 

ওয়াট টাইলরকে বিস্মৃত হইয়া! গেল এবং মহারাঁ- 
জের জয়, মহারাজের জয় ! এই বগিতে রাজার 



চডুর্থ হন্রী রি 
পম্চাঁৎ২ ফাইিতৈে লাগিল । রিচাঁডি পাঁলিয়।মোন্টের 

অভিমত করাইক। প্রজা সাধারণের প্রতি দৌরাত্ায 
নিনারণার্ধ কতকগুলি বাবস্থা! নিরূপসিত করিলেন । 

প্র্গাবর্গ তু হইয়! স্বহ স্থানে গ্রতিগমন করিল । 
এ সময়ে রিহাঁডের বম়্ঃদ্রম যোড়শবর্ষ মাত্র হইয়।শ 

ছিল; স্তর, সকলেই আনুঘাঁন করিল) তকণপ 

বয়সেই রাক্তার এমত বুদ্ধি, ভখন বেদ হইলে 

ইনি একজন প্রধাঁন বাক্তি হইবেন 1 কিন্তু দুর্ভাগয- 
ভ্রমে ভাঙার ঠিক বিপরীতই ঘর; উঠিল ! রিচা 
ন্চের মত বয়স বাঁডিতে লাগিলঃ ভিনি ততই ছটা 

চার এবং ইক্ড্রিয়পহায়ণ হইলেন | প্রঙ্গাঁমাত্রেই 
হার প্রতি বিরূপ হইয়! উঠল । বিশেষতঃ তিনি 
ভআনেকাঁনেক ভুঘাবিকারীকে বিবাসিত করিয়াছিলেন? 

ভন্মধ্যে উাহার খুল্পতীত লাঙ্কান্টরের পুত্র হুন্বীও 
ভকরণে নির্বাসিভ হন একদা রিচ? আশয়া্ল- 

কঃ বিদ্োহ দমনণর্থ তন্দেশে গমন করিলে হল রী 

এ স্ুসোগে ইহলহগ্ু প্রভণগমন করিলে । অলেশ 

কখনেক ভম্যধিকারী উাহার সহিত মিলিত হইল-- 

রিচাতডার ঈইসন্যগ্গণও সেই পক্ষ আয় করিল--এবহ 

তিনিও জন্ঞ'শ্পঙ্গালযধ্যে হনবীর করকবলিত হইস্কা 

ডলেন ॥ পালিঝামেন্ট সভার সদস্যখণ একমত 

ক. অনতিকাপবিলম্থে বিচারক লিহ হহাসনচু,ভ 

+য়। ছন্রীকে রাজশদাভিষিক্ত করিল। রিচ 
কেন উপুর্ণ মধো নিকদ্ধ বরছিলেন । কিন্ত বিন 

৬ ) 

ভি 

ও 
| 

শি 

পলা ঙ 



৫৩ ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

রাজানন হইতে অবতীর্িত হন, তিনি জমাঁহিত 

না হইলে শান্রুবর্গের মনস্ত্র্ডি হইতে পাঁরে না। 
রি” কারাগার মধ্যে অনশনে প্রাণতাযাগ করি- 

লেন । 

চেতুর্থ নুরী” অতজক্ষম বাক্তি ছিলেন, কিন্ত তিনি 
ুখজা হইয়া এক দিনও মনের সুখে থাকিতে পারেন 
লাই অন্যধয়েপার্জিত রাজ-মুকুট ভীহার মস্তকে 

কন্টকমুকুটবশ,. বিদ্ধ হইতে লাগিল । বিশেষতঃ 
ছে দকল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিগণ উাঁহাঁকে রাজা 
হনে উন্নত করিয়ছিলেন, তীহারখ উহার অবাধ্যতা 
চরণ করতে অতি ঘেরতর বিবাঁদ উপস্থিত হইল । 

শননরী আন্ত্বলে সেই সকল বিবাদ উত্তীর্ণ হইলেন 
বটে ক্ষকিন্ড নিরন্তর দুশ্চিন্তায় তিনি অকীলে জীর্ণ 
হুইফ়1 পণ্ডিলেন ! ১৪১৩ শ্রীষ্টাব্দে হল্র্রীর মৃতু? 

হইল | হর পুজ «পঞ্চম হন্বীত ফৌবনাবস্থায় 

আরতি দুর্দান্ত এবং নীচজঙ্প্রিয় ছিলেন 1 কিন্ত 
রাঁজাপদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তীহার চরাত্র সম্পূর্ণ" 
পেই পরিবর্তিত হইয্বাগেল । ভিনি অতি বিচশ 

ক্ষণ মক্দ্রিবর্গের সহায়তায় স্তন্দরকূণে রাজ্য পবলন 

করিক্তে লাশিলেন । | 

এই সময়ে ইংলগু বেমন প্রবল? ফন্স তেমনি 

*আ.সুবুরীর থুন্ধে হার অভিপ্রবল প্রতিপক্ষ উগ্রচেত। 
পর্ন ছটস্প্র পণ পরিত্যাগ করেন ] 



পঞ্চম হন্বী 1 ৫৯ 

দর্বল হইয়াছিল । ফক্সের রজাঞ্ষ রাজকাঁর্য্ে অশান্ত 
হইয়াছিলেন। অতএব “অঙীন্সি, এবহ বর্গ, 
এই. ছুই প্রলিদ্ধ তৃম্যধিকাঁরের 1 “ডিউকেরী” কে 

রাজার প্রন্তিমিধি হইয়| রাঁজাশাসন করিবেন, 
এই বিষয় লইয়। অতি ঘোঁরতর বিবাদ হইতে- 

ছেল । পরিশেষে বর্থতির ডিউক ইংলগ্ডের বাঁ" 
জঁকে আশ্রয় প্রদান করিতে স্বীকার করিলেম। 
হন-্রী ততক্ষণাষ সৈন্যে ফাান্সে উপস্থিত হইয়। 
দ্ধ আঁরভ্ত করিলেন । একদ। জমংখা ফদ্ালী- 
ইলন্য আলিয়া ভাহাকে আক্রমণ করে। ভাহাতে 
সকলে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্ত যুদ্ধবীর হন্ৰণ, 
ক্রেন এবং পইটিয়র্ম ম্মরণ করিয়। সাছস পুববক 
নংগ্রামে অগ্রসর হইলেন 1আঁজিন্ করের মুদ্ধে 
ফরাসীর। সর্ধতোভাবেই পরাজিত হইল । ইহার 

কিছুকাল পরে ফাঁসরাজ-ছুহিতার সহিত .হন্রীর 
বিবাহ হইল। এবং তিনিই তাঁৎ্কাঁলিক রাজার 

মুহ্যু হইলে রাঁজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও নির্দিব 
হইল । 

যদি হনরী ইহার পর অধিককারঁ্লি জবিত 

থাকিতেন তবে, বোধ হয়ঃ ফান্স রাজ্োই ইংর।জ- 
দিগের রাজধানী জংস্থাপিত হইত এবং তাছ। 

পপ আপা খা কিউ ত্র তা টি 

+₹% ষ্ষ চার্লস 
1 অলীন্স € অর্পেঘ্া) এবং বর্থগী পুদেশ .ক্মাহজে 

কান্সুদেশের পশ্চিম এব পর্ষোত্তরভঃগে সৎক্িত। 
ঠৰ্ চার্সসের 1 | 



৪ 

৫২ ইৎলস্ডের ইতিহান। 

হইলে ইহরেজের] বাস্তবিক বিজয়ী হইয়1ও কদপি 
সুখী হইতে পারিতেন না | ক্রেমেহ ভীহাদিশফেও 
ফরাসীদিগের রীতি নীভি শ্রছথ করিতে হইত উা- 

হাদিশের জন্মভূমি, প্রদেশীধিক!রের নায় রাজ-প্রতি - 

ভূর শাঁদিত হইত-ইহংলগ্ডের সমুদায় ধন ফান্সে 
শিয়া! পড়িত--এবহ ফ্াঁন্সের নিকটবর্তী অরি-রাজা 
সমত্তের সহিত ফে সকল সদ্ধ ঘটন। অনুম্মণ। ঘটিত? 
হজদেশিকেও তাহাতে বিলিপ্ত হইতে হইত । 

তাহ। হইলে ইংরাজদিগের বল এ নকল খুঙ্কেই 

পর্ষযবনিত হইয়া যাইত | উহ্ীীরা এক্ষণে যে একার 
পৃথিবীর চতুর্দিকে বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তাঁর 
করিয়াছেন বোধ হয়ঃ ভাঙার শতাংশের একাহশও 

ঘটিয়া উঠিত ন1 । 
ঘাঁহ। হউক, পঞ্চম হন্রী একটা নিশ্ু সন্তান রাঁখি-, 

গঘ] লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকলে তিনি “ন্ডিউক 
আন বেড়ফোড কে” ফখন্স রাজ্য খননের ভারার্পণ 
করেন ও ডিউক অব গ্রসেষ্টরকে? ইংগ্ডের কর্তৃত্ব 
দেন, আর “ডিউক অন ওয়ারিককে? নিজ সন্থানের 

শিক্ষা ও লালন পালনের ভারা ণি করেন । যঠ 
হন.র্রী জবিলম্বে ইংলগ্ডের এব ফণান্সের রাজা 
বলিয়! প্রসারিত হইলেন । পুর্কফণন্জরাঁজের পুন্্ 

“সপ্তম চাল"ও রাঁক্্রোর দক্ষিণভাঁগে কতিপর সহস্গ 

স্কট, জাতীয় ভূতিভূক টসন্য লইয়] অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । তাহার কোন রাজশত্তি ই রহিল না। 
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ডিউক অর বেডফোঁডেরি ইচ্ছ| হইল হে, একেবারেই 

উাঁহাঁর সমুদয় বল বিনষ্ট করেন) এই ভাবিয়া তিনি 

একদল টজন্য লইয়া! লইক্সর নদীর তীরে উপস্থিত 
হইলেন এবং অন্য একদল টসন্া উহার আদে- 

শানুসাঁরে অলীন্দমনগর অবরোঁধ করিয়! বুহিল। 
কলতঃ ফন্স রাজ, যে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ ূপেই 
অধিষ্ঠিত হইবে? তাহার আর কোঁন সন্দেহই 
হিল না। 

কিন্তু এপর্যন্ত ফরাসী প্রজাগণ এই যুদ্ধে 
বিশেষ মনোষোগ করে নাই | ভূম্যধিকারিবর্গীই 

ইহাতে বিশেষ মনেযোশী হইয়াছিল ) কিল্ড যখন 

প্রকাশিত হইল প্১ে ইহলপ্ীয় রাজ। ফ.খন্সের 
ব্াজাধিকখরী হইলেন১ তখন ভয়, লজ্জী এবং ক্রোধ 

অর্ধসাধারনণ্র মলোমধো খুশপতঙ জাজ্জলামণন হই- 

য়াউঠিল | ঘেসনয়ে কোন জাতীয় লোকের মনে 
মপ্যে একটা প্রবলতর ভাবের আবিভীব হয়, তখন 

কোন ব্যক্তিবিশেধের দ্বারাই সেই ভাবের প্রথম প্র- 
বখন্ন ছইয়ও খধকে । মখছাঠর দ্বারা উহা গ্রুকংশিত হয়, 

ভিনিই সেই সময়ের প্রধান ব্যক্তি বলিয়। প্রলিদ্ধ হই- 
প্র থাকেন এবং জনসাঁধারণে তাহার অনুবন্ভী হইস্সা 
কার্য করে । ফণন্সদেশীয় সমন্ত জনগণের তাঁৎ- 

কাঁলিক মনো গত অভিপ্রায় “জোয়ান, অব আক + 

নাবী একটা ফুবতীর প্রমুখী বাক্ত হইয়াছিল | নে 
দলে রাজ সন্বস্থীয় ভাবদ্িরদণ আন্দোলন ক- 
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রিভে২ এমনি অনন্য-মন! হইয়! পড়িল গে জন্ম- 
ভূমির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ঘেন তাহার প্রতিই 
দৈবাঁদেশ হইয়ঠছেঃ এমৃত নিশ্চয় জ্ঞান করিল। সে 
আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পরিল না, চাল দের নিকটে 

গিয়।. আপনার অভিগ্রীয়্ বাক্ত করিল। চাল 
তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়! পড়িয়ছিলেন । অতএব 
অনন্যোপায় ভাবিয়। এ কন্যার কথাতেই আপনার 
বিশ্বাস খ্যাপন করত এইরূপ গ্রকাঁশ করিয়াদিলেন 
স্ঃজোকঞ্রানও বান্তবিক দেবানুগৃহীত হইয়াছে ; উন 
হার ভ্বারাই আমার রাজ্য উদ্ধত হইবে । ইংলশীয় 
উসন্যে অলীন্মলগর অবরোধ করিয়। রাখিয়াছিল। 

জোয়ান, দেই জমুদাঁর ইংরাজ সৈন্য ভেদ করিয়! 
অলীন্নে খাদ্য সামী এবং অনেক নূতন উননিক 
প্র4বষ্ট করিয়। আসিল। অর তাহার খ্যাতির পরি- 
দীম। রছিল ন|। সকলেই তাঁহাকে অলীন্সের কুমারী? 
বলিয়! আখশীত করিল। কুমারী যেখানে উপস্থিত 
হন সই খাঁনেই জয় লাভ করেন। ইংরেজের। কফরা- 
দিকে পুর্ধে নিতান্ত অবজ্ঞেয় জ্ঞান করিয়াছিল, 
এক্ষণে তাঁহারাই এ কুমারীর রণপতাঁকা দর্শন করিলে 
ভীত হইয়া পলায়ন কপ্রতে আরম্ভ করিল। চাঁল 
রীমসক্চ নগরে যাইয়। রাঁজমুকুট গ্রহণ করিলেন । 

চা পপি শপ ক আপ পা শপ পি সপ্পপি সপ 

কাদের প্রথম রাজ। ক্রোবিসু রাজধানী পারিলের (পলির ) 

নিকেটবন্তী এই লগরে রাজ)াভিনত্, হয়েনু | প্রতণিত আছে, 

এক্টী পারাদ্ত রাঙ্গার অভিতেকের নিশিত স্বর্ণ হইতে তৈল 
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জোয়ান. এই পর্যন্ত লম্পন্ন করিয়। রাজার নি- 
কট বিদায় প্রার্থন। করিলেন । কিন্ড রাজ উাহাকে 

বিদায় দিলেন ন। | তদ্দ,রা আরও অধিক উপকার, 

সম্ভাবনা বোধ করিয়া উচ্বাঁকে বুদ্ধ কার্ষ্েই নিযুক্ত 
রাখিলেন। পরন্ভ ইহার কিয়শুকাঁল মধ্যে জোয়ানূ 

ইংরজদিগের হস্তগত হইলেন এবং নৃশংস ইংরাঁ- 

জের। ভাঁহাকে গডাঁকি নীঃ বলিয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ- 
করিয়। নস্ট করিল। কিন্ত জোয়ানের মৃত্যু হইলেও 
আর ইংরেজের। প্রবল হইতে পাঁরিল ন।। তাহার 
পুনঃহ পরাঁভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ডিউক অন 
বেডফোডের পঞ্চঃত্ব হইল | এবহ ইলগ্ডে নান! 

বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেবল কাঁলিস্নগর ভিন্ন 
'আঁর সমুদাঁষ কর্ণন্দ দেশ স্বাধাল হইয়। উঠিল । ইং- 
রেজের এইরূপে পরকীয় দেশে বলবিক্রম এ্রীকাঁশ 

করিতে ন। পারিয়। স্বদেশে গমন করিয়। কিয়ৎকাল 

পরস্পর হিংসারসে নিমগ্ন হইর। রহিলেন । 
পূর্বেই বলাশিয়াছে দেঃ তীয় এডওয়াঁডে র 

তৃতীয় পুভ্ত্র “লাইওনেলও পিস্ছু বর্তমানেই লোক+- 
স্তর গমন করেন । তীহার ঘিকিলিপ।+ নান্বী একটা 

কন্য। থাকে ) “মটিির+জেই কন্যার পাণি গ্রহণ 
করেন এবং রজব" নাম! তাহ।দিগের এক পুত্র হয় । 
রজরের কন্যা “এনের? সহিত রিচটডে র বিবাহ 

০ ০. পপ পপ সদ পপ পর সা, পপ ২০পপত পপি আপা ও পপ পতি শিপ ৭ পপ ও ৯ শীল পি শপ 

আনয়ন করিয়া দেয় । সেই স্বগী; য়তৈল দ্বারাই সগুম চার্গ- 

«সর অভ্ভিষেক হইয়াছিল । 
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হয়। এই রিচার্ড তৃতীয় এডওযয়াের পঞ্চম 
পুত্রের বংশো্ভৰ ছিলেন । স্ুতিরাঁহ উহ্াদিগের উদ্ভ- 
য়ের সন্তান তিডউক অব ইয়র্ক” ইহলগ্ডের রাজাসনের 

বাস্তবিক অধিকারী হুইভে পাঁরেন। কারণ ইংল- 
গের বাবস্থাঁনুসারে জ্যে্ঠ পুত্রের অধিকারী কেহ 
বর্ভমান থাকিতে কনিঙ্গের অধিকার হইতে পারে ন। । 
সুতরাং চতুর্থ হুনংরী £ভিউক অব.ীঙ্কাষরে'র পু 
আরণডিউক জব. ইয়র্ক" লাঙ্কাষউরের জ্যঠ“লাইগ নে- 
লের" উত্তরাধিকারী ; অতএব ইয়র্কেরই বাস্তবিক অ- 
ধিকার স্বীকার করিতে হয় । কিন্ত বভ দিন চতুর্থ হনরী 
এবং উহার প্রতপশালী পুত্র বর্তমান ছিলেন) ভত 
দিন এই সকল কণার কোন উল্লেখই হয় নাঁই। অক- 
ব্রণ ব্ঠ হন্রী রাঁজ্যাঁধিকাঁরী হইলে এই কল ক- 

থার আন্দোলন হইতে লাশিল | একন! কোন উদ্যান 
মধ্যে দুই দলের ছুইন্টী স্ত্রীলোক এই বিষয়ের তর্ক 

হইতেছিিল, ইতিমধ্ো লাঞ্কাম্টরের পক্ষীয় কামিলী 
এফটী ত্বক্তবর্ণ গৌঁলাঁপ ফুল তুলিয়া বলিলেন 
দদেখ ! যেমন এই কুন্তমবর উদ্যানস্থিত অন্য সকল 

কুসুম অপেক্ষা শ্রে্ঠতরঃতেমনি হন্রীর অধিকার জন্য 
সকলের অধিকার অপেক্ষ। সমধিক শেঠ ইয়র্ক" 
পক্ষীয়! কামিনী উত্তর করিলেন “লোনা? ভাহা নছেঃ 

দেখ , এই শ্বেত গোলাপের সৌন্দর্য্য কি পবিত্র ! ইহার 

পবিত্রভাও গেমন+ আর এই রাজ্য বাহার ভাগধেয় 
সে ব্যক্তিও তেমনি দবিত্র | এইরূপ বাদালবধদের 
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পর উভয়েই লহ মনোনীত কুম্মদ্ধয়কে এ্রহছণ 

করিয়। প্রদ্থান করিলেন । ব্রমে এই কথ! গ্রঃ€রজ্জপ 
হুইয়] পড়িল এবং যখন ইংরেজে ইংবেজে যুদ্ধ 

হইবার উপক্রম হইল, তখন উভয় দলেরই এক 
গ্রকার পতভাঁক'5 এক প্রকার যৌধারাঁব এবহ একই প্র" 
কার অন্যান্য চিচ্ছ থাকিলে? রণ স্থলে শত্র মিত্র 

ভ্রম হইবার সম্ভাঁবন। হওয়াতে সকলেই এ দুই 

গোলাপের মধ্যে যাহার যেরূপ মনোগত লে সেই 

প্রকার গোঁলাঁগকে আপন জালেঃ বঙ্শেঃ পতাকা 

খ্রবহ মুকুটে চিহ্্িত করিয়া লইল । এইরূপে ইহলণ্ু- 

দেশ দুই গোলাপের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। 
এ গোলাপদয়ের যুদ্ধে যে কত লোক নষ্ট হুইল-_- 

কত প্রধানহ বংশ একেবারে নি:শেহিত হইয়া 
গেল-কত নগর এবং গ্রাম ভক্ত হইল -এবহ 
কত অবত্তনাঃ অজ্রতপুর্ধ, নিষ্ঠঃরতাঁচরণ হইল-_ 
তাঁহশি বর্ণন কর য় না। এস্ছলে এইমাত্র বক্তবা 

মে, ডিউক অব. ইয়র্ক স্বয়ং বুদ্ধে ধৃত হইয়। ঘাতক 

হস্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। জাঁবার যষ্ঠ হন্রীও রাঁজা- 

চ্যুত হইয়া কারাধিবাঁস প্রাপ্ত হন। তাহার পত্ী 
“মপারেটও বিনি গুহ তেজশ্বিত। শ্রকাশি পুর্ব্বক* 

বকর্ম্মীণা স্বামীর প্রতিনিধি স্বরূণ হইয়] যুদ্ধ করি- 

ঈ্বাহিলেলঃ তিনি ফশন্সাদেশে পলায়ন করিয়া 

রক্ষা পাঁন এবং ডিউকৃু অব ইয়:র্কর জ্যেক্ঠ পুক্জড ৮- 

তুর্থ এড্ওয়ার্ত ইংলগ্ডের রাজাসন হণ কিন। 
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কিন্ত এই পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদের নিস্তিি হইল 
না) চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজ। হইয়া ভাপন নুহ্বত্তম ভি 
উকৃ অন, ওয়রিকের অপম!নক্চি করাতে, মেই পরা 

ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ভীহার পক্ষত। পরিত্যাগ করিলেন) 

এবং বেঙ্ইীমার্ণীরেটের সহিত মিলিত হইয়। পুনর্ধার 
বষ্ট ছন্লীকে ক।রাগার হইতে আনয়ন পুর্বক দিহহা! 

সনে অধিষ্ঠিত করিলেন । কিন্তু চতুর্থ এড ওয়াডের 
পক্ষ পুনব্বার প্রবল হইয়। উঠিল। ওয়ারিক পরা- 

ভুত, মার্গারেট, পুনর্ীর বিবাঁসিত, এনং তৎপুত্ত 
নিহত হইল । চতুর্থ এছু.ওয়শর্ভ আপন কনিষ্ঠ 
মে।দরেরও প্রাণ হিংস। করিয়। পরিশেষে দুই 

শিশু জন্তান রাখিয়া লোবান্তর গমন করেন । উচ্ছা- 

দিগের জ্যেঠ পঞ্চম এড ওয়াড “নাম পরিগ্রন্ পূর্বক 

কতিপয় দিবসের নিমিত্ত রাঁজ। হইয়। ছিলেন । পরে 
তহাদিগের খুল্লভাঁত উভয় শিশুকেই নষ্ট করিয়। 
পনি তৃতীয় রিচাভ নামে রাঁজা হইলেন। "ইনি 

রদ্ধরাঁজ বষ্ট হন বীরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন । 
পচ | পা আন ৪৫৯৮ ৯ পরা পক এ আলা শা আপ পকাপপপত জ লাীপ লীলা শত ও শি শী পন পা পপি শপ পপি শপ 

সপ 

ক্৯ওয়ারিকু অতি প্রতাপর্শালী ভূম)ধিকাঁরী ছিলেন। তিনি 

হখন যাহাকে ইচ্ছা নিংহাসনাধিটিভ করিয়াছিলেন ধঘলিয! 

লোকে উহাকে “কিংমেকর' ধা রাজনিম্ঘাভা, এই উপাধি পুদান 

করিয়াছিল 1 কধিত আছে ইহার অধিকৃত উপদুর্থ অমস্তের 

নধ্যে অনু)ন দুশসহত্্ পরিচারক ভূত) নিড) উহার বয়ে পান 

ভোজনাদ করিত। ইহার পরলোঁক্ষ হইলে আর কোন ভূম)খি- 

কারী এমতভ,প্ুব্ল হুইতে পারেন নাই । 
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পরম্ত রিচার্ড কুলোৌক ছিলেন বটে, কিন্ত রাজ" 
শাসনের কীতি নিতান্ত মন্দ করেন নাই । 

যাহ? হউক? ভিউক অব লাঙ্কাঞ্টরের প্রপৌজী গর্ত- 
জাত'টুদর" লামা একজন ওয়েল্সদেশীয় ভূমার্ি- 

কারীর সন্তান হনরী, এই সময়ে ফরম রাঁজ্যে বিবা- 
দিত হইয়'ছিলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য সমভি- 

বাহারে ইংলত্ড আবভীর্ণ হইবাঁধাত্র অনেকানেক 
প্রপাঁনহ বান্তি ভীহার সহিভ হিলিভত হইলেন | 

১৪৮৪ শ্রীফীন্দে বিসওয়ার্থের' যুদ্ধে রিচার্ড ইহার 

নিকট পরাভূত হইলেল । গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ এত 

দিনের পর সম্পূর্ণপে বিরাম প্রাপ্ত হইল | 
গোলাপ দ্বয়ের বদ্ধ বিরত হইল, কিন্ত এই খ্ব- 

দ্বের পুর্ব্বে ইৎলগ্ডেন যে জবস্থা ছিল”এক্ষণে আঁ 
সেরূপ নাই! পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিদল প্রায় 
একেবারেই নিঃশেধিত হইয়া গিয়ছে ভুষাকান্রি- 
বর্গের পরস্পর খ্দ্ধ মময়ে তাহার। সকলেই: প্রজ। 
সাথারণকে আপনাঁদিগের পক্ষতাঁবলম্বন 'করাইৰাতর 
নিমিত্ত চেষ্টী পীওয়াতে উহাঁরা বিশিষউরূপে জমাদৃত 
হইয়্াছে-পালিয়াঁমেন্ট সভাতে ষে হাউজ. আৰ 
কমন্কা ছিল, তাহা! পুবের্ঁ কেবল নামে মাত্র ছিল, 
ভধুনা তাহার অনেক ক্ষমতণ ব্ূদ্ধি হইয়াছে 
কবিদ্িগের দাসত্ব একেবারে রহিত হইয়গিয়ছে _- 
বণিকরৃত্তির গৌরব হইয়াছে _এবহ পুবের্বে আ্য ও 
চুঃস্থ এই জুই প্রকর্ এজ! ছিল, এক্ষণে উভয়ের 
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মধ্যবত্তর্শ এক প্রকার মধ্যবিধ লোকের বিশিষ্ট প্রা- 
ভাব হইয়াছে 1 বস্তুতঃ ক জনকে সমুদয় ইউ- 

রোপেই সমূহ পরিবর্ত ঘ)টয়া উঠিয়াহিল | উত্ত- 
মুশ; আন্তরীপ বেষ্টল করিয়া! ভারতবর্ষে আগননের 

পণ্য প্রকাশিত হইয়াছিল | আমেরিকা -আবিস্কত 

হইয়াছিল | মুদ্রাবগ্্রের বাবার আর্ত হইয্স- 
হিল । আর বাক্তদের গুণ একাশিত হওয়াতে ০দ্ধ 

বিদা-রও সম্যকু পরিবর্ত উ“স্ফিত হইয়াছিল | 
ফলত বেমি গাজা বিনাশের পর মে দহা। বিশ্ব 

আলা উপস্থিত হয়, এতট্িনে দেই সযুদায় দোখেদ 
পরিকর হইয়াছিল। 

জপ 0 

পপ 

৫ ম অধ্যার | 

| সপ্তম হুন্র:--ভূম/ধিকার্কবর্গের ভেজোহ।স-আকম হন ৫7 

থদ্স সংঙ্টে ধন প্রণালী ছন্রীর বঞ্ছ রেবাহ--ষি এজ ওয় 

এজন প্র-মর- তলিজেবেথশ্াজ্ধউ, রী মের তেন পুশ? 

ইত্স:ঞর পৃভাবশাজিত। 

সনম হন্রী ইংলগ্ডের রাজালন এ্াঞ্জ হইলে 

লাঙ্কস্টাট্ এবং ইয়কয়দিগের পরস্পর বিবাদ 
পরত হইল । বিশেবতঃ ভিনি রাক্ষুুট গ্রহ্থ- শি 



পর্কিন ওয়ার্কেক। ৬১ 

খের অব্যবহিত পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যা, 
“এলিজেবেখের' পাণিগ্রহণ করাতে রক্ত ও শ্বেত 

গোলাপদ্ধরের দস্মিলন সম্পন্ন হইল--আর দলাদলির 
হেতু রহিল না। তথাপি হন্রীর রাজ্য কাঁলে দুই- 
বার তুমুল গোল যোগ উপস্থিত হইয়।হেল। একদা 
“নার্ট-দিমনেল্ঃ নামক একজন ভেটিরী-ওয়ালার 
সন্তান কে চতুর্বএডগয়ার্ডের ভ্রাতৃপুজ্জ বলিক্র। প্রকাশ 
করত ইয়কীর়ের আইয়র্লগ্ডে বিদ্রোহ উত্থাপন 
করে এবং তথা হইতে ইংলগু পর্যন্ত আঁনিয় 
উপ্পস্থিত হইলে খ্বদ্ধে পরাভূত হয় । উহাদি- 
গের প্রতিষ্ঠিত নরপতি হন্রীর হস্তে পড়িলেন। 
হন্স্্রী উহার কোন দণ্ড৯ করিলেন না। উহাকে 

আপন স্মপকাঁরের কর্মে নিযুক্ত করিয়।ই ক্ষান্ত 
হইলেন। ইহারই-ক্রিছুকাল পরে « পর্কিনওয়া- 
বেক” মাঁমক একজন ইন্ছদীর প্ুজ আপনাকে 

চতুর্থ এছড্ওয়্ডের দ্বিতীয় পুজ্র ব'লপ্ন। এ্রচারিত 

কণ্রিল,। হ্ট্লগ্ডের রাত তাহার সহায় ত। করি- 

লেন | বর্ণগীর ভূমাধিকারীর পত্বী 1 বিনি স্বয়ং 

চতুর্থ এড্ওফর্ডের সহোদর হিলেন্, তিনিও এ 
ব্যক্তিকে আপনার ভরা পুর বলিয়া স্বীকার করি- 

াশপীপপা্ পিন পা শিস পি শশী পাটি স্পিশি শট ০৭ তল পপ 

ঈচতুর্ধ জেমুন 

1 ঘের৭--ফ্লাণ প্রদেশ ও এই জময়ে বর্থঝির অধিকৃত 

ছিল এবং যুান্র্সের সহিত ইংর/জদ্িগের বিশিষ্ট লাভঙগনক 
হেনিজ; চলিত ॥ | 

৬৩) 



২ ইংলগ্ডের ইতিহাদ! 

লেন। ইংলপীয় অনেকানেক ভূমাধিকারী হন্রীর 
প্রাতি অনন্ভষ্ট হইক্স1 গোঁপনে২ উহার পক্ষভাবলন্বন 
কবিতে সম্মত হইলেন। কিন্ত হনব্রী উহাদিগের 
গুপ্ত পরামর্শ সমুদয় জানিতে পারিয়া! একটা 
করিয়। অনেকেরই প্রাণ বধ করিলেন । সুতরাহ 
পর্কিনওয়ার্বেক ক্কটরাঁজদত ইন্য সমভিবাহারে 
ইহলগ্ডে প্রবেশ করিয়া! আপন পক্ষর্ধি করিতে 
পাঁরিলেন নী। তিনি রাঁজ টসন্য কর্তৃক পরা- 
সত, প্লভঃ এবং লগুলনগরে আনীত হইয়া বিচ।- 

রান্তে ফাসি কা্ঠে উদ্দদ্ধ হইলেন | 

ইহার পরে আর হন্গরীর রাজ্য কাল কোন 
বিশের উপদ্রব ঘটে নাই । পাঁছে আবার কোন 

গোৌঁলষোঁগ উপস্থিত হয় এই শঙ্কা প্রয়ুন্ত তিনি চতুর্থ 

এড্ওয়াডের প্রত ভ্রাহ্পুজেরক্ষ প্রান বদ করিলেন! 
তাহাতেই ইয়কীয়ি বাজবহশ. একেবারে নিঃশে-, 
যিত হইল । 

পরে ইংলগু রাজ স্কটল-গুর রাজ। চতুর্থ জেম্- 
সের সহিত আপন ছুণহত। মখর্গ(রেটের বিবাহ দি- 
লেন। হন্রীর এই কর্মাগি অত্যন্ত সদ্ুরনশীরি কর্ণ 
হইয়াছিল; কীরণ ইহাঁই ইংলগু এবং ক্কটলগুমিলিত 
করিবার প্রথম সোপান হয়| হন্রী, স্পেইন রাঁজ- 

গইহায় নান ওয়ারিকঃ ইনি ৪র্ঘ এভওয়ার্ডের ভ্রাতা 

ক্রোরেছ্ের পুজ্ধ ছিলেন এব টোৌয়র নামক কারগুছে বন্ধ 

থাকিয়! উন্মাদ রোগ এগ হই ছিলেন £ 
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ছুহিভ। কাথারীণেরঞ্চ সহিত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্তের 
উদ্বাহ জম্পঙ্গ করিলেন এবং কিয়াছ্দিন পরে সেই 

পুত্রের কাঁল হইলে, ধন্মশীস্ত। পোপের স্থানে 
অনুমতি এহণ করিয়। পুনর্বার অধৃপন দ্বিতীয় পুকজ্জ 
হন-বীর সহিত এ বিধব! ন্নবার বিবাহ দিলেন ॥ 

হুন্রী অভি কঠিন-হৃদয়, ন্বার্থপর, অর্থলোভী 
কিন্ত বুদ্ধিমন্ এবং দরদ রাজ! ছিলেন। ভিনি 

এমত একটী ব্যবস্থা] প্রচলিত করিয়। যান, যাহার 
ভাঁবে ইংলগ্ডেত্র ভূম্যপিকাঁরিবর্গ দিন হীশবল 

হইয়া] পরিশেষে রাঁজার একান্ত বশীভূত হইম়। 
পড়িল! পুর্ববে ইংলগ্ডের ভুম্যধিকবরিগণ স্ব উপ 
ভূক ভুম্যধিকাঁরের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী 

ছিলেন লখ। স্বতরাঁংপকোন ভূম্যধিকাঁর খণ্ড২ হই- 
য়।ক্ষুদ্র হইতে পাঁরিত নাঁ। যাহার যত ভূমিতে 
অধিকার থাকিত, তাঁহার উত্তর।ধিকারীগও একেবারে 

সেই জমুদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইত। হন্রী 
এই ব্যবস্থা রহিত করিয়! এমত নিয়ন করিলেন 
যে, ভূম্যধিকীরিগণ স্ব২ ইচ্ছান্ুসাঁরে আঁপন২ টপ- 
ভূক বিষয় ভাঁগ করিয়! দাঁন বিক্রয়।দি করিতে 

পারিবেন । প্রথমে ভূম্যধিকারীর। স্ব বিষয়ের 

উপর একপ সম্পুর্ণ ক্ষমত। পাঁইয়। মহ? সন্ত হইল, 

কঈকডিনাও ও ইনেবেলার দই কন) ছয়, টিজার নাম 

জোয়ানা, বনিষার নাম কাঁথারীনূ। জজা়ানার গর্তে ৫ম চার্লস 
জন্মগ্রহণ করেন। 



৬৪. -ইতলুগ্ডের ইতিহাস] 

কিন্ত ছুই তিন প্ুকষের মধ্যেই তাহদিগের আর 

কহোরও পুর্ে়পন্যার লুবিস্তংত ভূম্যবিকার রহিল 
লা। তর পুরে যেমল.ছুই তিল জন ভুস্যধি- 
ফাঁরী মিলিত হইলেই: রাঁজাকে দল করিয়। রাখিতে 
পারিত, ইহার.পর আর কখন ভাদৃশ ব্যাপার 
ঘটিবার সম্ভ।বৃশ! রহিল না) 

সপ্তম হুন্ত্রী ১৫০৯ খুঃ ভাব্দে লেকীন্তর গমন কনিলে 
তাঁহান পুত্র অম্টম হন্রী সিংহাঠসলাঁরোহণ করি- 
লেন । ইনি দেখিতে ভীীমান, ব্যবহারে প্রীততিজনক, 
অর্থব্যয়ে যুক্ত-হস্ত এবং লা গ্লাষ্টনীর ও ইয়কাঁয় উভয় 
বংশনভ্ত,.ত হওয়াতে সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অন- 

ন্দিগ্ধ রাজ/ধিকাদী ছিলেন । সুতরাং ইনি যে, সকল 
লৌকেরই জনগুরাগ ভজন হইবেন,তাঁহছার নন্দেহ কি? 
হনরী প্রথমেই ফীঁন্সের সহিত যুদ্ধারভ করিলেন, 
কিন্ত তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্ণিলন1। তিনি 
তাকালিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফঁন্স এবং ম্পেইনের রাজদ্ব- 
য়েরক্গঈনধ্যে কখন একজনের কখন অপরের পক্ষতা আসন 

ব্স্বন কিয়! আপন ধন এবং সৈন্যের অপচয় ক- 

রিতে লাশিলেন। এই কন্মে৫গুল্সী” ন।মক একজন 
ঘাঁজক তীহার প্রধান উপদেষ্টা! ছিলেন | এ ব্যক্তি 
একজন সামান্য ব্যাধের পুক্র ছিল! অক্জফো- 

ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাঁজক তত 
পপ পাপা আপস পপ পি পপ পাপা পাতাটি শপ শা কাশি পি পিসি শী পপ ৯ শপ শপ শি শা পাজি | পপ শসা শী শি শপ পাশা 

০ 

কানের তাজা ১ম হ্থানসিল-এব* হ্পাইলের রাজা পঞ্ষ 

চাস! 



ওল্নীর প্রাছুণাব | ১ 

গ্রহণ করত সপ্তম হন্রীর বাঁচতে পেঠরোহিত্য 
কর্মে মিযুক্ত হয় এবং তথায় রাঁজপুজ্ের 

সহিত সর্ব! অন্দর্শন হুওয়াঁতে চাটুক্তি দ্বার! 
তাহাকে বিলক্ষণ বশ করে|. সুতরাং অষ্ট্ 
হন্রী রাঁজ্যপদ প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রিয়তম ওল্- 
সীরও পদবৃদ্ধি করিয়। দিতে বিলম্ব করিলেন না । 
ওল্সী প্রথমে উইঞ্চেউরের বিসপ্ হইলেন, তাঁ- 
হার পর ইয়র্কের, আর্চ বিশপী এবং সেই জময়েই, 
লর্ড চান্দেলরেরঞ্গ পদে অভিষিক্ত হইলেন। 
এই অকল উচ্চ পদ এবং তৎসহ রাঁজিতুল্য বিভব 

প্রাপ্ত হইয়ীও ওল্সঈর মনে সন্তোষ জন্মিল না। 
তিনি পৌঁপ হইবেন, এই আঁশিয়ে তাঁশকাঁলিক অহ্থি- 
তীত্র বীর্ধযবীন্ সম্রাট পঞ্চম চাল সের পক্ষপাতী 
হইয়া আপন নরপতিকেও তৎ্পক্ষতাবলম্বন 

করাইবীর নিমিত্ত সচেষ্ট রহিলেন । কিন্তু চাঁলস্, 
তাহাকে পোপের পদ দিলেন না। বহুক্ষীল ্তোক- 
দিয়া রীখিলেন 1 পরে ওল্সী,চখলসের চতুর 

অন্ত করিতে পারিয়! একেবারে ক্রুদ্ধ হই 
কপ পি পাপ পপ পা ক ০৯৮৮৯ সাপ পা পা শপ আপ আক 

বঁ£হই পদ এক জন প্রধান নচিবের পাপ; ইনি হে) প্ 

অব জর্ডপ নামক লভার সভাপতি এব" £ ইকুলী; ঘটিত ধর্দী” 
বিকরলদের সর্বাধ)ক্ষ হুইয়] খাকেন| 

' উল্লিখিত পঞ্চম 'চার্দন জঙ্জনির ইলেক্টরদিগের ছার! 

উন্ত সাজের কত্তু'তে লিধুক্ত হইয়! স্জাট উপাধি প্রা 
হয়েল। 



৬৬ ইংলস্ডের, ইতিহাস! 

উঠিলেন এবং আপন মহীপতিকেও চাঁলসের বিপক্ষ 
হইতে মান্ত্রণা দিয়! ইখলগ্ডের সহিত ফাঁক্সের সন্ধি 
বন্ধন করাইজেল | এইরূপে হন্রী, কিছুকাল ওল্সীক 
ক্রীড়া-মৃগের ন্যাপ ত্থহার মতেই মত দিক্স। চলিতে 
লাশিলেন। 

এই মময়ে ইউরোপে এরপ' এক আশ্চর্য ঘষ্টিনার 
উপক্রম হইয়!'ছিল যে, তদ্দারা সকল রাজ্য গু 
সকল লোকের মন বিচলিত হুইদ্]' উঠিল । 
এই ব্যাপার ধর্ম-সং শোধন নামে প্রসিদ্ধ ॥ যখন 
উইরোপে শ্রীষ্টবর্ম প্রথন প্রবর্তিত হয়, তখন 

অসভ্য জাভীয়ের। যে দেশে এ ধন্ম গ্রহণ কনক 
না কেন, সকলেই রোমের ধন্মশীস্তা বিশপন্দি" 
গের নিকট ব্যবস্থ। গ্রহণ করিত এৎ কৌন কঠিন 
বিষয়ের বিচ।র উপস্থিত হইলে ভীহা'ফেই জিজ্ঞ।- 
সাকরিয়া পাঠাইত। বস্ততঃ: রোৌম নগরে বিদার 
আধিক্য এবং রেশদের পুর্ব্ব সম্মীন, এই উভয় কারণ 

ৰশভঃ রোমৈর বিশপেরা সকল স্ত্রীম্ট ধন্মাবিলম্বী- 
দিগের হুক হইয়ী উঠিয়াছিেলেন। উহীরাই 
পেখপঞ্চ উপীঘি প্রাপ্ত হন্। ও 

পৌপেরা বহুকালাবধি ইন্উরোপখণ্ড মধ্য আ- 
ব্যাহত প্রভাব প্রচার করিয়। আঁসাতে,ক্রমেহ যথে- 
চ্ছব্যবহার করিতে লাগিলেন । কোন কম্মের নিমিত্ত. 

& পোপ" অর্থাৎ শিতা। 



ধর্মসংশোধব-প্রণালী ! ৬৭ 

ভার্থের প্রয়োজন হইলে স্তাহারা ঘ্ীউকতত সুর্ঠতি 
সমূহ বিভ্রীত করিতেন ! পুর্ধবে এইরপ' করাতে 
কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। 
পরন্ত মুক্জাধন্ত্ের টি হইয়া অবধি ঞ্টুত্তক সংখ্যার 
বদ্ধি ও তন্ুলোর হান হওয়াতে জনসাধারণের 
মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যাচচ্চার প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল । 
লোকের বিদ্যারদ্ধি হইলেই স্বাতিস্ত্রা জন্মে, অর্থণৎ 

বিদ্যাবান ব্যক্তির স্বয়ং সদসদ্ঘিবেচনায় সক্ষম 

হইয়| থাকেন? সুতরাং কেবল অন্যের কথাকেই ত্রচ্ষ- 
জ্ঞান করিতে পারেননা। পে(পেরা, যে কিরপক্ 

করিয়। গ্রী্টের স্ক্কতি সম.স্তর দান বিক্রয়ের আধি- 

কারী হইয়াহিলেন, ইহ! সহজেই ভাঁদৃশ ব্যন্তি- 
বর্গের টিজ্ঞানা হইয়া উঠিল । 
এই সময়ে জর্দনি দেশে ণলুথর+ নামা একজন স- 

নানী, পৌঁপ কর্তৃক নিজ সম্পূ,দাঁয়ের অপমান হই- 
য়াছে বোধ করিয়া,এ পুণ্য-বিক্রয় ব্যাপারের বিকদ্ধে 

“বস্তু ভ করিতে আরম্ভ করিলেন। পৌঁপের পক্ষীন্র 
বা পিপি পা সরি পাশ এপ 

ক্ষত মৃত্যুষাতদা! সহ করিয়া মনুষ্যক্কৃত পাপের 

প্র্শ্চিত করিয়াছেন । রোষাম কাধলিকের। বলেন যে, খীষ্টের 

নূকৃতি এনস্ত অ.ধিক যে, সযুদায় পাপের আয়শ্চিত্ত ছইয়াও ক" 

 ৫মক উদ্বত্র হায়? খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য পীটর সেই সমুদার 

শুকূতের অধিকারী এবাং পোপেরা সেই পীরের উত্তরাধি- 
“কারী রলিয়া ভাছাতে স্বত্ববান হইয়াছেন ; অআন্তএষ অআব- 

শঃই তাহার দন খিক্রয় করিতে সমর্থ !! | 



৬৮ ইৎলগের ইতিহাস! 

পর্শুতেরাও তাঁহার 'সহিভ বিচাঁরে শ্রবৃত্ত হইলেন । 
উভয় পক্ষ বত তর্ক ঝির্ক হইতে লাগিল, শো ভৃবর্ণ 
ততই আপনাদিশেত্ চিরাগত খম্বশ্রণালীর দে[ষ 
সমূহ দেখিতেক্পীইল | পরিশেষে লুথর মতাবলস্বী- 
দিশের এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল যে, ধন্মবিষয়ে 
পোপের কোনশক্তিই নাই | পোৌঁপ উহার্সিণকে 
আভিশগু করিলেন, এবং কোন রাঁজ।ঞ শহাঁদিগের 

বিনাঁশার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন । কিন্তু লুখর 
মন্তাবলম্বীরা পোপের শাঁপকে ভূণ জঞানও করিল নণ 
এবং আভিনৰ মতাঁবলম্বী রাঁজ। ও ভুম্যধিকারিবর্গ 

উহাদিগের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেনণ 
ইংলগুরাজ অষ্টম হনরী, তত্কাঁল প্রচলিত শাঙ্্-? 

সষস্তে অতি সুপণ্গুত ছিলেন | ভিন এই খন্খুদ্ধে" 

াজ্ ধারণ না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন এবং 
পোপের মাহাত্ম্য পরিপোৌঁষক এক সুবুহুৎ গ্রস্থ বির- 
চিত করিক্নট পৌপের নিকট পাঠাইয়। দিলেন । 
পোপ, এ গ্রন্থ জেখিয়। ভন্থ্যন্ত সন্ভষ্ট হইয়। 
ইংলগাপ্সিপতিকে “ স্যধল্মরিক্ষিভা এই উপাধি 
প্রদান করিলেন | ইহলগ্রের রাজারা এ সময় 
অবধি উক্ত উপাধি ধারণ করিয়। আদিতেছেন 1 

ভাহাদিগের আধুনিক ধর্ম আর সেই পুর্ববকাঁলের 
য়ৌমান কাঁখলিক্ ধর্মনাীই 1 উহার] বছছকাঁল হ- 

ক পঞ্চম চারললই ভীহাদিশের অগ্রগণ্য! 
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ইল . প্রটেকটাউঞ্চ মতাবলব্বী হইর়/ছেন। তথাপি 
পোপন-ঞদত্ত এ. উপাধি. পরিত্যাগ করেন নাই 
কিন্ত ফে হন্রী পোপের পক্ষপংতী হইয়। এত" 
'স্বুশ তর্কবিতর্ক, করির।ছিলেনঃ ভিনিই ইহার কিয় 

দিন মধ্ঠে পেপের এবল শত্রু হইয়। উঠিলেন্, | 

ুরু্ডদশী পশ্ভিভগণ উত্তম কহিয় ছেল যে, ধন্মের 
প্রতি অদ্ধা, কখন তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক.ছার! সূড়ী- 

ভুষ্ত হয় না। হন্রীরও ভাহ।াই হইয়ছিল। তিনি, 

ঘে পোপের জন্মান ও প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত এত 
ত্র করিলেন, যখন দেই: পৌপ তীহাঁর ছুপ্রবৃত্তি 
পরিপুরণের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন,. তখন 
তাহার আজ্ঞালঙ্ঘন ও -অন্যান্য ধিবিপ 'একারে 
অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না| 

পুর্ণ্বেই বল। হইয়াছে ষে,.সৃস্তন হন্রী পৌঁপের 
স্থানে অনুনতি গ্রহণ কবিয়া আপন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
বিধবা ভারা কাথারীণের সহিত হন্ত্রীর বিবাঁহ- 
সম্পীদন.করেন 1. হন্্রী সেই বিবাহে অসম্মত হন 

নাই | ভীহার ওরলে কাঁধাঁরীনের গর্ধে “মেরী, 
নামে একদী কন্যা জন্মিয়ছিল.।. বহুকাঁলের 

পর হন্রী আপন সীমন্তিনীর জহচরী একটী 

যুবতীকে আবলোকন করিলেন। উহীীকে দে- 
খিয়া অবধি ভীহা'র পুর্ব বিবাহ যে, শাস্ত্র সিদ্ধ 

ক্বাহাপ্র। পোপের ক্ষনতাব্র পুতি “পু টেষ্ট? অর্থাৎ আন, 

স্বীকার-খ)পন করে তাহাদিগকে পেটেষ্টান্টঃ বলে | 



এ ইতলণ্ডের ইতিহাস” 

ছয় লাই, ইহা স্পষ্টই বেোধহইল! অতএব, তিনি 
পোপের নিকট অনুঘতি' প্রার্থনা; করিলেন ' যেঃ 
আপনি, আমর বিবাহ" শীজ্রসম্মত হয় লীই 
হলিয়! আমাকে দ্বিতীয়বার. দার পরিগ্রহে 
অনুমতি ককন 1 পৌপ মহা বিপদে পড়িলেন 1 

কাঁথারীন্ পঞ্চম চার্লসের মাভৃস্বসা | কাঁথারীনের 
অপমীন করিলে চাল ক্রুদ্ধ হল, আর তাহা না 

'করিলে অঙ্টম হন্রী বিরক্ত হইয়া! উঠেন । অ- 
তএব শীষ্চ কোন উত্তর না করিয়া)? তিনি এ 
বিবাহ শীস্সম্মত হইয়াছে কিল, ইহার বিচাঁরার্থ 
কতিপয় বিদ্যাবাঁন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন এবহ. 
যাহাতে কাঁল বিলম্ব হয়,” এমত' করিতে 
শিখাইয়া দিলেন | বিচার চলিতেই ল'গিল। 
এ দিকে হন্রীও মহা ব্যস্ত হইয় উঠিলেন_তা- 
হার আর বিলম্ব সহা হয়না । বিচাঁরকর্তৃ যাঁজক- 

দিগের মধ্যে হন্রীর শ্রিয়তম ওলমীও ছিলেন। 
তিনি পৌপের অনভিমত. করিতে পারেন না; 
সুতরাং রাঁজা তাঁহর প্রস্তি নিতান্ত বিরক্ত হ- 

ইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সকল কমতি 
করিয়া সভাহইতে, দূর করিয়া দিলেম' 
ওল্ী মলোছুঃখে পঞ্চত্ব পাইলেন ।- মরিবার 
সময় তিনি বলিয়াছিলেন “হায়! আদি যে 
ত্ত করিয়। রাঁজনেব1 করিয়।ছি, ঘি ঈশ্বর ঘেবার 
তাহার অদ্বেকিঞ ঘত্ব করিতংম, তবে এই: বদ্ধাবস্থায় 



হন.ব্রীর "বহু হিবরখহ ? ১ 

ডগদীশ্বর আমাকে , পরিত্যাগ - করিভেন না| 

ফলতঃ ছুট লোক মাত্রেরই এই এক সুমহন্গুঃখ. 
যে, তাহারা মলাহাঁদিগের মনস্ত্ির নিমিত্ত ছুস্্থে 
এবত্ব হয়। সেই. সকল লোকও তাহাদিশের 
প্রতি কতজ্ঞ ব্যবহার করেনা । 

ওল্ী মরিলেন, এখাঁনে “ক্রান্মরএ নায়! এক জন 

পুত রাজকে এই পরীমর্শ দ্রিলেন যে, এমন ছুরূহ 
বিষয়ের বিচার স্থল পেঁপের অভিমতের অপেক্ষা 

না করিয়?, পত্র ছারা স্বদেশীয় . এবং বৈদেশিক 
প্রধান প্রধান চতুস্পাঠীর অধ্যাপকদিগের, মত 
এহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই কথা হন্রীর মনে 
লগিল। তিনি ভাঁস পত্র করাঁইলেন। বিধব! ভ্রাভ 
পত্রীর পাণিগ্রহণ যে শাস্ত্র বিকদ্ধ তাহা সপ্রমাণ 

হইল এবং হন্রী দেই পূর্বদৃষ, মনোঁজ্-রূপ 
এঅনাতুলিনের ”পাণিগ্রহণ করিলেন । পৌঁপ, এই 

কবে সম্মতি এদাঁন করিলেন ন।1 এদিকে আনা - 
।বুলিন্, ক্ষয়ং লুখর মতাঁবলদ্বিনী ছিলেন । অতএব, 
ছন্রীর সহিত . পোঁপের মহাদেষভাঁৰ উপস্থিত 

হইল | ভিনি ব্যবস্টাপিত করিলেন যে, ইংলগ্ডের 
শানে পোঁপের-কৌন অধিকারই নাই-_ইহাঁ- 

তত রাজ।রই সম্পূর্ণ অথকার | হন্রী এই মত এচার 
রা রিলেন বটে, কিন্তু তিশি পুর্ব-ধস্ম প্রণালীর কোন 
গিংশ. পরিবর্তিত করিলেন নী। ভদ্দিষয়ে অম্পুর্ণ 

রানান কাঁথলিকই হইয়া রহিলেন 1 অতএব হুন্রী 
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একদিকে রোঁম'ন, কাথলিকের শত্রু, আর অন্াশিকে 
লুথরমভীঁবলম্বী' (প্রাটেন্টান্টদিশের শত্রু . হইয়া 
উভয় পক্ষকেই বিস্তর পীঁড়। দিতে লাগিলেন 1 
ষাহাঁর। ভাহার মতে মত পিয়। চলিত,তাঁহাদিগেরই 

রক্ষা $ যাহার] উভয় মতের মধ্যে ফোন মঙ্জে, 
দৃঢ় প্রভীতি প্রকাশ করিত, রাজাজ্ঞানুনারে তা" 
হাঁর। অনেকেই ঘাতকের অস্ত্রযুখে পতিত হইতে 
লাগিল । 8 

বত্সটরক কাঁল মধ্যেই রাজ্ঞীর্ী এক কলা সন্তান 
জন্মিল। এই কনণর নাঁ॥ “এলিজেবেথ” | কিন্ত 
হন্রী জার রাজ্বীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেননা। তিনি 

ইহার সখী জেন্ দেসুরের' লাঁবণা দর্শনে মোহিত 
হইয়। "াহাঁকেই দিংহ[সনারূঢ়ী করিতে বাঁসনা 

করিলেন | অবিলম্বেই আঁনাতুলিনের বভিচার দোল 
একাশিত হইল | তদবিবয়ে ততক্ষমী্ বিচার) 
রম্ত হইল, রাঁজীী বিচারে অপরাধীনী হইন্রেদল 
এবং" অবিলম্বে দণ্ড বিধান হওয়।তে তাহার সস্তক 

ছিন্ন হইল। পর বিবস হন্রী, জেল. সেমুরের পাণি- 
গ্রহণ করিলেন । জেন সেমুর এরর মধ পুস্ল 
বতী -হইয়। নিজ সে্ভীগাধুলে শতিকাঘ্ারেই 
লোকাঁন্তর গমন করিলেন । ইহা'র পুত্র “এডওয়ার্ড 
প্রিন্স অব্ ওয়েলস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন হন 
'ইহছবর পর “কাথারীশ হৌয়ার্ডঃ লামী কামিনীকে 
বিবাহ করেন 1 “তাহার বাস্তবিক বভিচার দোষ 
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প্রকাশ হওয়াতে সে ঘাঁতককর্তৃক বধ্য হয় ( 
হন্রীর পঞ্চম পীর নাম “আন্ অব ক্রিবন্। ইহল- 
গুর/জ বিবাহের পুর্বে ইহাকে দেখেন নাই | কোন্ 

. চাটুকার চিত্রকর দ্বার। চিত্রিত ইহার চিত্রপট দর্শন, 
করিয়।ই বিবাহ করেন । পরে যখন ইহার 

.প্রক্ত অবয়ব দর্শন করিলেন, তখন অবিলম্বেই 
পঁরিত্যাথ করিলেন। ইহার পর হন্রীর আর একটী 

বিবাহ হয়। সেইবজ্ত্রীর নাঁম“কাথারীণ পাঁর্"। এইং 
সত্ীলোকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন | তিন্ছি 

অনেকবার কৌশল করিয়! হনরীর ক্রোধ হইতে 
মুক্ত হন্ এবং পরিশেষে. হন্রীর লোকান্তর গমন 
ইইলেও স্বয়ং জীবিতা থাকেন ] 

অস্টম. হন্রীর মৃত্যু হইলে তীহার পুজ্র ষষ্ঠ 
.এড্ওয়ার্ড নিংহাসনাঁরোহণ করিলেন | ভাহার 

রাজাকালে প্রটেব্টান্টমত ইংলগ্ডে বদ্ধমূল হইল ) 
রনানকাথলিক মঠসারী সন্গ্যাসিগণ মকলেই: স্ব 
চাকর হইল এবং টনিক প্রার্থনা-পুস্তক 
ক্র 'জীনভাযায় প্রস্তুত হইল । কিন্ত রাজ অপ্াপ্ত- 

বহার ছিলেন্ী। “ডিউক অব লমলেট” লামা প্রসিদ্ধ 

তুম্যক্ি্রী রাজট্র-প্রতিভূ হইক্স! একাল পর্য্যস্ত 
'উধজক্ধীর্ধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন। অনন্তর “আল 
রা শয়ারিক্ঃ নার্মে একজন ছুরাঁকাঁজক্ ভূম্যথিকারই 

এঁ রাজপ্রতিভূর : প্রাণ বধ করিয়] ব্বয়ং সর্বব- 

, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন |,ওয়ারিক্, দৎলোক ছিলেন 
(৭) 
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না । তিনি রাঁজ।ননেরও প্রতি লোভ করিয়। 

আপন পুত্র "গিলফোর্ডডডলির” জহিত নাঁনণ গুণ- 

বতী“জেনগ্রের? বিবাহ সম্পাদন করিলেন | এই 
জেনত্রে ইংলইের রাজ বংশীয় ছিলেন । পুর্বেই 
উল্ত হইয়াঁছেএসপ্তম হন্রীর ভজেণষ্ঠাকন্যা মার্গারেটের 
সহিত স্কট লগ্ুত্রাজ চতুর্থ জেমসের পরিণয় হয়! 
ভীঁহাঠর ন্থিতীয়া কন্যা মেরীর সহিত ফক্স 
রাজের বিবাহ হইয়াছিল। এই মেরীর ছুই কন্যা 
হয় । তাঁহারই এক কন্যার গর্ভে, জেনঞ্জে জন্ম গ্রহণ 

করেন 1: অধ্টম হনুরীর সহিত তীহাঁর জ্যেষ্টা 
তথিনীর পতি ক্ষট্লণ্ডের রাঁজ।.যুদ্ধ করিয়। নিহত 
হন।| হন্রী সেই ক্রেধে আপন মৃত্যুকালে 
এইরূপ “উইল” করিয়াছিলেন যে; তীহার মৃতু'র 
পর ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও তু্পরে তীগার প্রথম রাজী 

কাখারীণের গর্ভজাত থ্রী ও তাহার পর আনাবু+ 

লিনের কন্যা এলিজেবেথ বা'জ/ধিকীরিশী হইবেনদ 
জার ইহারা যদি সকলেই নিঃসন্তীন হইয়! লৌকাণ্ঠির 

গমন করেন,তৰে জ্যেষ্ঠাভগিলী মার্গরেটের বংশ আ- 

ধিকারী লা হইয়। দ্বিতীয়] ভগিনী বহমীয়গন রাঁজ- 
সম প্রাপ্ত হইবেন। ওয়ারিক,এড্ওকার্ভকে আর একটা 

উইল করইলেন। তন্দ্রা রাজার এইরূপ অভিনত 

ব্যক্ত হাইল যে. কাহার লৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বর কেহই; 
রাজ্যারিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না) জেন্জ, 

£গ্রই শীহার রজাাধিকারিণী হইবেন | অপ্পরয়ন্ক 
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রাজা এইরপ্প উইল করিয়। অত্যংপকাঁল মধ্যেই 
লেখকিকী লীল! সহ্বরণ করিলেন । তখন ওয়ারিক্ক 

আপন পুক্রববৃকে পিংহাদনাধিরূঢা? করিয়া আস 

পন' অভীব্ট সিদ্ধ করিলেন। জেন্ত্রে অতি সুশীল! 

ও সন্টিদ্য!ৰতী ছিলেন । তীহর ইচ্ছ। ছিল লা যে, 
অন্যায় করিয়! রাজসন গ্রহণ করেন । কিন্ত 

বন্ক,বর্গের অনুরোধে তাঁহাকে রাঁজযভাঁর গ্রহণে 
সম্মত হইতে হইয়।ছিল। 

কিন্ত উহ্ীকে & ভার অধিক কাল বহন করিতে 

হয় নাই? অঙ্টম হন্কীর জোষ্ঠ। কদ্য; মেরী আপন 
পক্ষীয় জন্গীণ সমভিব্যাহাঁরে লণুনের অভিমুখে 
আগমন করিতে লরগিলেন। পথিনধ্যে তহার 
ইসন্যসংখ্যা গ্বদ্ধি হইতে লাগিল ওয়াটিকের 

দল দিন. ক্ষীণ হইয়। পড়িল / অবশেষে তিনি 
পুত্র ও পুভ্রবধূ সমেভ ঘেরীর- হন্ডগত হইলেন । 
মেরী,উহারিগের দকলকেই ভ্রমেহ বিনাশ করিলেন। 
ভিন্িরোমাঁন ক'খলিক ধন্মধবলদ্বিনী ছিলেন । অত- 
এব প্রটেক্টান্ট মতাঁবলন্বী পরম সাহুগণক্ে অশ্িতে 

দগ্ধ করির] নষ্ট করিতে লব্বগিলেন। ছুপ্পর, লাটমর 

রিড্লী, ক্রান্মর প্রভৃতি মহোদয়ের এইরূপে বিনষ্ট 
হইলেন । মেরী আপনি যেমন গেঁড়াকাথলিক ছি- 
লেন, তেমনি গোঁড। কাথলিক স্পেইনরাজ দ্বিতীয় 
ফিলিপকেঞ্জবিবাহ করেন। ফিলিপ, উস্কে কিছুমাত্র 

্ পপ ০ শু সা আপস অপ স্পিড পপ পপ পাপা পপ পর 

ইল রর চারেরল পুত্র ছিলেন । উক্ত স্জাট ইহারই 



৬ ইৎলগের ইতিহাস! 

স্নেহব1 সম্ভূম করিতেন না;কিন্ত মেরী ফিলিপের জন্য 
একান্ত উদ্দিগ্নমন1 হইতেন | ফিলিপের সহিত ফাণন্স 

বাঁজেরক্জ যুদ্ধ হয়| মেরীও মেই যুদ্ধে আপন স্বামীর 
পৌষকতা করিভে যাম। তাহাতে ফর।সীর। কাঁলিস 

নগর অধিকার করিয়| লয় । এই নগর তৃতীয় এড্ওয়1- 
ডের সময় পর্য্যন্ত ইংরাজদ্িগের অধিকৃত ছিল | এ- 
ক্ষণে তাহা হস্তবহিষ্ভূ্তি হওয়খতে সকলেই মনেখ 
সহাদুঃখিত হইল । মেরী স্বয়ং বলিক়।ছিলেন, কালিন 

নগরের নাম আমার হ্ৃণয়ে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে, 
আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ বুক চিরিয়1 দেখে, তবে 
এ নাম অঞ্কিত. রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। 

মেরীর মৃত্যু হইলে তাহার টমাত্রেয়। ভশ্িনী এলি- 
জেবেধ ইংলগ্ডের বাজী হইলেন 1 ইনি এ্রটে- 

ফ্টান্ট মতাবলম্বিনী ছিলেন; অতএব মেরীর প্রবর্তিত 

রোৌঁমান্ কাথলিক ধর্মের পুনর্ধার উচ্ছেন্ব হইল | 
এলিজেবেথ অতি বৈচক্ষণ্য সহকারে রাজ্য শামন 

করিতে লাগিলেন । তীঁহাঁর মন্ত্রিবর্গ বলিিওয়1- 
লমিংহীম্ঞবেকন্ঃ প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি উত্ক্কষ্ট 

রাঁজনীতিষ্ত ছিলেন; অতএব ইংলও দেশ এই দম- 

য়ে অতি প্রবল ও বিভবশাঁলী হইয়1 উঠিয়াছিল | 
রধজ্জী এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তাদৃশ বিচক্ষণ, 

পপ পা পা 

হস্তে রাজ) ভার র পরর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয় কম্ হইতে অবরসুষ্ঠ” 
হয়েন। 

+*দ্বিতাঁয় হন্রী। 



স্কট্রাজ্ঞী মেরী! ৭৭ 

মা! হইলে ইংরেজের। এই: সময়ের বিপদ সমূহ 
উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিতেন না । প্রথমতঃ রোমাঁন্- 
কাথখলিক রাঁজগণ প্রায় সকলেই এলিজেবেথেন 
দেষ কক্সিতন। পোপ ও উহাকে বাস্ত- 

বিক রাঁজ্যাধিকারিণী বলির। শ্বীকার করেন নাই। 
আর স্কট লগে রাজ্ভী মেরী আপনাকে ইংল- 
গতর প্রক্কত অধীশ্বরী বলিয়| প্রকাশ করিবার উপ- 
ক্রম করিয়াছিলেন। এই মেরী সপ্তম হন্রীর 
কন্যা মার্গারেটের পৌজী ছিলেন |" 

কিন্ত মেরী নিব্ুুদ্ধিত! এবং কাঁলের গতিকে 

এমেরীকে অত্যশ্প কাল মধ্যেই এলিজেবেথের 
করকবলিত হইতে হইল। তাহার রাজ্যে “যন্ 
নকস” নামে একজন যাজক অভিনব প্রটেফ্টান্ট 

ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; অ.ন- 
কেই সেই: মত'বলম্বী হইল । কিন্ত মেরী ম্বয়ং 
রোনাঁনকাঁখলিক ছিলেন । অতএব ইহংলগ্ডে দমন 

রাজার সাহাযেো প্রটেক্টান্ট মত প্রবর্তিত হই- 

ছিল হ্কটলগ্ডে তাহা হইতে পার্ল ন1। 

প্রথমতঃ “প্রজানাঁধারণের মধ্যেই হুতন মত 
পরিবর্তিত হইয়। থাকে । “ছোট লৌক' মাত্রেই 
খে মত গুহণ করে, তাহাতে একেবারে উন্মত্ত 

কা উঠে।. স্কট্লণ্ডে এইরূপ হওয়াতে পূর্ব 

খধশ্মের এতি সাতিশর ঘৃণা, দ্বেষ এবং বিরাগ 

প্রবল হইয়। উঠিল! মৈরী তঞ্জকর্তৃক নিতান্ত উ« 



৭৮ ইৎলপ্ডের ইতিহান 

ভ্যক্ত হইয়। উঠিলেন। তীহাঁর প্রজার! উহার 
ভয়ে গেপনে২ এলিজেবেথের সহিত পরামর্শ ক- 
রিতে লাখিল। পরিশেষে মেরী একদ, যুদ্ধে হাঁ" 

রিয়। ইংলত্ডে পলাইয়! আনিলেন | তৃহার মনে 

বড় আশা ছিল যে, এলিজেবেথ সহাঁরত করিবেন, 

কিন্ত ভাহা৷ হইল না। মেরী ইংলণ্ডে কোঁন উর্প- 
ছুর্গমধ্যে নিকদ্ধ হইয়1| থাকিলেন। তখন তিনিকি 

করেন, আপন উদ্ধারার্থে যুবতী হইয়| এলিজে- 
বেখের বিকদ্ধে ষে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, ভাহাতে 
সম্মতি প্রদান করিতে লাশিলেন। সেই সকল বড়- 
যকত প্রকাশ হইয়। পিল মেরীরনীমে 'আভি- 

যোগ হইল--তীঁহ।র দোঁধ প্রমীণ হইল এবং তিনি 
ঘাতক দ্বার। নিহত হইলেন | ইহার পর আর এক 
ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল | স্পেইন 
দেশের রাঁজ। “দ্বিতীয় ফিলিপ” যিনি ইংলগ্ডের পুর্ব্ব- 
রাজ্ৰী মেরীকে বিবাহ করেন, তিনি ইংলগ্ড দেশ 
অধিকার করিবার বাসনায় অতি প্রকাণ্ড রর্ঈীপোত 

প্রস্তত কুিয়। এ দেশ আক্রমণ করিলেন । ফি” 

লিপের তাঁৎকালিক বিভবের পরিসীম। ছিল ন1। 

স্পেইল, পোুগাল, বেল্জিয়ন এবং হলগু, এই চা 
গরিটী গ্রবল ইউরোপীয় জনপদ তীহার অধীন | 

অধমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, পেক, চিলি, ত্রেজিল 

প্রভৃ-ভ জুবর্ণ-প্রলব। ভূম সকল তাঁহার অধিকত-- 

এবং আসিয়। খণ্ডে ফিলিপাইন পুঙ এভৃতি অনেক 



স্পেনীয় পোত বাছিনী ! ৭৯ 

দ্বীপমাল1 তীহাঁর রাজ্যের অন্তর্গত 1 এতাঁবগ সমুদয় 
দেশের একধিপতি রাজা যথাসাধ্য বত করিয়া! রণ- 

পেতি ও টসন্য সমাবেশ করত ক্ষুদ্র ইংলগ্ু দ্বীপের 
প্রতি প্রেরণ করিলেন । সকলেই: সশঙ্ক হইল 1 ইউ- 
রোপের রাজ। প্রজ। সকলেই এ টসন্য সমাবেশের 
প্রতি বদ্ধদূ্টি হর! পরিশেষে কি হয়, এই ভাবিতে 
লাগিল । যদি ফিলিপ জয় লাঁভ করেন তবে কাথ- 

লিক ধন্মের নিশ্চয় জয়লাভ হয়; যদ্দি তিনি হাঁরেন 
ভাহা হইলেই প্রটেষ্টান্ট ধর্মের রক্ষা হয় । 

এলিজেবেঘ আপন প্রজ। সাধারণকে উত্সাহ 
এনান করিতে লাঁখিলেন 1 ভাহনদিখের মধ্ো 

যাহার! নাবিকতাঁ বিশেষ পটু হইয়াছিল, তাঁহাঁর। 
অর্ণব পেতে আরোহণ করিল এবং সকলেই অস্ত্র 
শাস্্র ধারণ করিয়। আপনাদ্িগের ধন, ধন্ম ওন্যা" 

ধীনতার রক্ষার্থ প্রস্তত হইয়। রহিল। স্পেইনের 
রণপৌোত সমস্ত অর্চন্দ্র।কতি হইয়া ইংলগ্ডের অ- 
ভিমুখে আগমন করিতে লাগিল | তৎক্ষণাৎ ইং- 
লণ্তভীর রণপৌত সমস্ত উহাদিগের প্রতি আক্রমণ 
করিল । কিন্ত সম্ম.খ-সংখ্রামে প্রবৃত্ত হইতে না৷ 

পরিয়া মধে আক্রমণ এবং পুনর্বার শীঘ, পলা- 
য়ন করত সাবধানত! পুর্বকধখুদ্ধ করিতে লাগথিল। 

স্পেইনীয়ের] এইরূপ আক্রিমণে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত 
এবহ উত্তান্ত ছইয়! উঠিল। এমত সময়ে ভয়ঙ্কর 
ঝঞ্ধীবায় উপস্থিত হওয়াতে, এ সকল রণ-পোত 
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আর কোন কার্য্যকাঁরী হইল না) অনেকেই নফট 
হইল। কতকগুলি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল । 
এরং অত্যপ্পনাত্র অবর্শিষ্ট ভাগ বটন-দ্বীপ জহু- 
দশয় প্রদক্ষিণ করিয়। স্বদেশে গ্রত্যাগীমন করিল । 

এই অবধি স্পেই'নের প্রাঁচুর্ভীব হ্রম্থ হইতে লাগিল 
এবং ইহংরেজের! দিন২ বর্ধিত বল হইতে লাঙি- 

গেন। এলিজেঘেথের সকল শব্রই এইরূপে পরাঁ- 
জিত হইল | কিন্তীহাঁর পুর্বগত রাজাদিগের 
অন্যায়।চরণে যে একটী শক্রু জগ্িয়।ছিল, তাহার 

দমন এমত সহত্জে জম্পন্ন হয় নাই । 
পুর্বে কথিত হইয়াছে সে, আয়লণ্ড দ্বীপ স্ব- 

তীষ হন্রীত্ন রাজ্যকাঁলে ইহংলগ্ডের অধ্বীনহয় । 
কিন্ত এপর্য্যন্ত এ দ্বীপ ইংরাজদ্গের সম্পূর্ণদলে 
বশীভূত হয় নীই। তথাকাঁর ভডূম্যথিকারিকুল- 
পঁদভগণ অনেকাঁনেক বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার ক- 

রিতেন ॥ আর গোপনে ইংরাজদিশকে নফট- 
করিতে পারিলে কখনই: ভাহাঁর ক্রো্ট করিতেন 
নী । এইরূপ ঘাটবার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাও] যায় ষে, ইৎরাজের। 
কখনই তীহ।দের আফ্র্লগীয় প্রজাগণকে তুষ্ট 
করিতে চেষ্টা করেন নধই-_আঁপনাঁর1 উহাদি- 
গের ভাষা, শিখেন লাই-আার উহ।দিশকেও 

আশপনাদিগের ভাষা শিখিতে দেন নাই | আঁই- 

রিশ জাতীয় ঙলাঁক হইলেই, অবঙ্জার পাত্র হইভ-.- 



অখয়লগ্ডের দুরবস্থা]? ৮৯ 

জার ষে কোন প্রকাঁরে হউ্ক উহ্বাপ্দিগকে লিষ্পী ডন 
করিয়। অর্থ-সংগ্রহ করিতে পীরিলেই আপনার 
নিশ্চিন্ত হইতেন। বিশেষতঃ ইংরেজ ভুম্যধি- 
'কারিণণ প্রায় কখনই: .আঁপনাঁদের আতর্লগুস্থিত 
অধিকারে গমন করিতেন লা। নায়েব এবহ গোস্ত 
দ।র। প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিতেন । 

এ সকল লে।ক কখনই: প্রজ। পীড়ন করিতে ত্রুটি 
করে না। এইরূপে ক্রমে আইরিশ এবং ইংরজ 
এইছুই জাতির পরস্পর সন্মিলন হওয়। দূরে থাকুক, 

পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ভাব জন্যিয়াছিল । ইংরে- 
জেরণ গর্বিত, নিষ্ঠ,র এবং .সাঁহসিক হইয়া১আই- 
রিশদিগকে পীড়া দিতেন। আয়ললতীয়েরা ভীত, 
চতুর, এবং নৃশংস হইয়] চৌর্যয দ্বার ইংরেজদিগের 
যথাসাধ্য অপকারে প্রবত্ত হইত | বহুকাঁলাবধ 
এইরূপ হইয়া আসিতেছিল, এমত জময়ে ইংরে- 
জেরা প্রটেন্টান্ট ধর্ম পরিগ্রহ পুর্ধক আয়লগ্ডে 
এ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত উপক্রম করিলেন। আঁ 

ইর্িশেরা অনেকেই নিতান্ত অনন্তষ্ট হইল| 
ইংরেজেরা বল প্রকাশ পুর্বক আঁপনাঁদিগের 
অভিনব ধর্্স প্রচার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা ক- 
রিতে লাখিলেন | কিন্ত বল প্রকাঁশ এবং অযথা 
ব্যবহাঁর দ্বারা কখন কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত 
হয় না। যে হেতু ইহা সহজেই বোঁধ হয় যে, ব্যক্তি, 
অন্যাঁয়াচরণ করিতে পীরে তাহার ধর্ম কখনই 



৮হ ইৎলপ্ডের ইতিহাস 

বিশুদ্ধ হইতে পারে না ধন্মপ্রবর্তরিভতাদিগের 
ফোন প্রধান দোর্ষথ.কিলে তাহাদের ধর্ম অবশ্যই" 
জন গণের জগ্রাহ হয়। যাঁহাহউক, আইগিশ লোক 
সকল বিরত হইয়। উঠিল । “আর্ন অব টাইরেনগ 
নামা একব্যভি রাঁজ উপাধি গ্রহণ করিরা। ইং- 
রাজদিগের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতে লাণি- 

লেন। আয়র্লগ্ডের শাসন কর্ত। কেহই “এ টাই- 
রোৌনকে শাসিত করিতে পারিলেন না! পরিশেষে 
এর্টিলজেবেখের অতি শ্রিন্রতন অর্পন এসেক্ন নাম! 

কেন যুব] পুকধ শ্যয়ং এ কর্ম গ্রহণ করিয়। আয়- 
ডে গমন করিলেন । কিন্ত তিনিও অকিঞ্িৎ কর 

হইলেন। এলিজেবেখ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া 

ছিলেন বটে? কিন্ত তাহাকে কম্মগ্যুত করেন নাই। 
এনসেক্দ আপন দোষ ক্ষঠলণাভি প্রাঁয়ে বাজ্বীর নিক- 

টে আলিবার গ্রার্থন। বিজ্ঞাপন করিলেন মহারাজ্জী 
তাহাকে নিবারণ করিয় স্বকার্যেই স্থির হইয়। 
থাকিতে বলিলেন 1 এসেক্ল চিরক।ল রাজ্ভীর 
নিকট থাঁকির়| প্রশ্রয় পাইক| নিতান্ত অবাধ্য হই- 
যাছিলেন। বিশেষতঃ তাহার বয়স অ্প এবং 

ক্বভাব উদ্ধত ছিল। অতএব তিনি এ নিবারণ 
অমান্য করিত লগ্নে শিখ উপস্থিত হইলেন । 
র।জ্বী তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়।ও এইমাঁত্র ক- 
হিয়। পাঠাইলেন যে, ভুমি সম্প্রতি আমার নিকট 
আদিওন। আপন গৃহে স্থির হইয়। থাক। হতভাগ্য 
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এসেকুস পুঅর্বার, রাজ্বীর বাক্য ,আবছেলন, করিয়] 
মনে২ এই স্থির করিলেন যে লগ্ুনের নাগরিকের আ- 
মাকে সংভিশঘ় স্লেহ করেঃঅতএব আমি তাহাদিগকে 

আহ্বান, করিলে অবশ্যই আঁমাঁর পৃষ্ঠপুরক হইবে । 
এবং আঁম্ি তাহাদিগের সাহায্যে অনায়াসেই 
রাজ্বীকে হস্তগত করিতে পারিব, তাহা হইলে 
শত্রু পক্ষীয়ের] আর আমার প্রতি মহারাণীর- ক্রোধ 
জন্মাইয় দিতে পারিবে ন]।. কিনি অরশ্যই ক্ষমা 
করিৰেন। এসেকুস জানিতেন না যে, তাঁহার প্রতি 
ন্বাগরিকদিখের যে অনুরাগ তাহা রাজ্বীর অনুরাগ 
হইতেই জগ্ষিয়[ছে। রাঁজ্ঞীর প্রীতি হ্ুত্ঘ হইলে আর 
উহার বিন্দুমাত্রও দুষ্ট হইবেক না1. ফলতঃ ব্তাহাই 
হইল। ভিনি রাস্তায় চীৎকার করিয়া বেড়াই" 
লেন | কিন্ত কেহই তঁহার অনুগামী হইল ন!! 
লাভের মধো তিনি স্পউই রাঁজধিদ্রোহী হইয়া উ- 
ঠিলেন | ভঃহাকে কারাবন্দী হইতে হইল । এবং 
তাঁহার নামে অভিষযোঁশ উপস্থিত হইয়া] বিচ!রান্তে 
শিরশ্ছে্নের অনুমতি হইল । এলিজেবেখ এসেক্ত 
দের প্রতি সাতিশয় স্নেহ করিতেন ।,. কোন 

সময়ে তিনি তাহাকে আপন হস্তাঙ্গরীয় সদ- 
পর্ণ করিয়া এই: বলিয়। দিয়াহিজেন যে, যদি 
কখন ভোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে এইই 

ভঙ্গরীয়, প্রেরণ করিব মাত্র আমি তোমাকে অব- 
শ্যই বিপদ হইতে মুক্ত করিব | এনেকুসের, এতি 
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প্রণদণ্ডের 'আনগুমতি প্রদনে-হইলে,ভিনি এ অঙ্গ, 

রীয়ী “ডচেস আহ্ জটীংহামআমী কোন ভ্রীলোহকর 
স্বার1 রাজী নিকটে ভ্রোর করেন। কিন এ স্ত্রীলোক 
আপন স্বামীর অনুরোধে রাজ্জীর নিকট অক্গূরীয় 
প্রদখণ করিতেন না. স্ুতরৎ- এসেক্সের আণদও্ড 
হইয়। গেল। কিন্ত এলিজবেথ দেই ন্সবধি আর. এক 
দিনও সখী হইতে পরেন লাই । কেহ আঁর-কীহাঁর 
মুখে হবসি দেখিতেঞপয়েন নাই । যাহা হউক, কিছু 
কাঁল,পরে যখন এ ভচেন্স অব্নটিংহাম্ স্বয়ং পী- 

ডিত হইক়। মৃত প্রীয় হইলেন, তখন এসেক স সন্ব- 
স্বীয় নিজ “ুক্ষুতি স্মরণ হওয়াতে তিনে রাজ্ৰীর নিকট 
আপনার দমুদায় দোষ র্যক্তকরত ক্ষমা! এপর্থনা 

করিয়ছিজেন 1. কিন্ত রাঁজ্বী ততশ্রবণ মাত্র অতি- 

মাত্রব্যপ্র হইসস। এ পীড়িত জ্ত্রীলোকের গলা টি- 
পিয়! বলিলেন «তোকে আঁবাঁর ক্ষম। করিব--ঈম্মর 

ক্ষমা করেন ককন--আমি পাঁরিব না” এ্রিলিজেবেধ্? 

ইহার পর গ্ষতিপয় দিবস অনশলে যাপন করিয়। 
পরে লোকান্তর গমন করিলেন! 

এলিজেবেখের রাজ্যকাঁল ইংলগ্ডের ইতিহাস 
মধো অক্িশর় এসিদ্ধ 1 কারণ, বর্তমান ইংরাঁজ 
জাতির যে বিষয়ে প্রাধান্য দৃষ হইতেছে, এই 
সময়ে ভত্সমুদাঁয়েরই মূলপত্তন'হয় 1 ইংরাঁজের। 
নাষিকর্তায় অদ্ধিতীয় হইগ্সাছেন, এসময়ে ডক, 
কাবেণ্ডিস্ প্রভৃতি নাবিক গণ পৃথিবী বেষটন করি- 
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ক্৯। আইলেন । এক্ষণে শীমুক্রিক বুদ্ধেগ ইহরেজের? 
দ্বিতীয়). সময়ে স্পেনীয় রশপোতি সকল ইহ 
রাজদ্শগের কর্তৃক, পরাভূত হয়. . ইত্রাঁজনিখের 
উপনিবেশ এক্ষণে যত. বিস্ঞুত আর কাহাদিগের 
ও টবদেশিক -অধিকার তত বিস্তৃত নহে, ইহার: 
রাজাকালে আমেরিকায় বজিনিয়! গুদেশে সার” 
ওয়।ল্টর কালে কর্তৃক অ্রথম ইংলভীয় উপলিবেশ 
স্থাপিত হয়ঃ কসিয়ার' সহিত বাঁণিজ্য বিস্তুত 

হয় এবং ভাতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির 
এম শ্যত্র পাত হয় | ইংরাঁজদিগের বন্ত্র-প্রস্তত- 
পন্যজাভ যেমন অধিক ও.উভ্তম,আ'র কাহারিগেরও 
তত .অধিকও -উত্তম হয় লা, এই জময়েই দে- 
ফিল্ভ এবং বন্মিহহাম “লগরে ছুরি কচি প্র 

ফূতি ও সাঞ্চেছ্টর ..লখরের ফাপ্িস লিশ্মিত- 
বন্ত্রের পৌোরষ একাশিত হয় 1আধুনা, ইহলগীয় 
কাব্য শান্্রের গৌরব যদিও অন্যস্কল ড বতির 
অপেক্ষ। জধিক ন। হউক, তথার্পি কহোর অ- 
পেক্ষা ক্ষাথিক নূন নহে, এই লমম্সেই.স্পেন্লর. 
ফেকসপিয়র,৬'বেস্জন্সন্ পরস্ধাতি মহখকবিগণ এাছুএ 

ভুতি হসয়াছিলেন,। এক্ষণে ইংলগ্ের সুক্রাঘেকস যে 
রূপ স্বাধীন ও প্রজাদিগের পরম উপকার এবং 
সর্ববোৎক্কাউ সাময়িক পাত্র) সমস্ত কাহুক্ষেণ প্রসব; 
করিস] থাকে, তেমন্ব,ছুক্জা কত আর কোন দেশে দুষ্ট 
হয় লা, এলিজেয়েখের পময়েই -সুাথভ্ত্র প্রথধ 

€ ৮) 
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ক্ছাশিত, ও. প্রথম স্বাদ পত্র একাশিত হয়। এই 
সক্ষদ রিবেচন। করিয়া দেখিতে গেলে, এলিজেবেত 

ধের. প্রতি .ইংর।জদিগের পরয়. ভক্তিরও স্নেহের 
কারণ স্পউই. বোধ হইয়া! থাঁকে |. 

-ষন্টজ্অধ্যায়। 

মি 

[প্রথম জেসুব--পিউরিটান সম্প্রদায়স্তরাযান কাহুজিক" 
দিখের ব়বজ্জ-জর্জনিতে মুক্গ-পার্গিয়াদেন্টের বলবৃদ্ধি প- 
প্রমচার্লস-্আধিকৃতিক পত্রী-ক্ষটছিগের কবেনান্ট-স্দীর্ঘ পার্সি 
রেটিনা উন অন্প্রদায়-্রাজার প্যান দণ্ড । ] 

দেবি বাজী মেরী যাকে এলিজেবেপ বধক- 
রেন ভাহার পুজ্র “য্উজেম্জ স্কটলগ্ডের ব্লীজাহ- 

ইয়াছিলেন ॥ এলিজেবেথ .কানুঢীবস্থায়, জীবন 
বাঁপন করিয়। লোকাত্তর. গমন কঙ্িলে তিনিই এপ্র- 
থম . জেন্স . উপাধি ক পুর্বক ইংলগ্ের 
সিংহালনারোহণ করিরেনশ"1 'জেমূসের বিলক্ষণ্ 

সন্্ির্যাছিল, একটল্যও ন্ বিল্ত সকল বিদ্যার 
আর পদার্থ ষে আগ, তাহা ফিছুমীত ছিলনা.। জার 
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ছুদ্ধি ও সরল ধা উদ্ারছিল না। তিনি জাঁপনাকে 
'ক্তাতিশয় সুবোধ জ্ঞানকর্রিতেন শ্রবহ অর্ধ স্ছলেই, 
নিজ বুদ্ধিমত্তা! 'দর্শাইতভে চাহিতেন | বাস্তবিক 
ভহার' ফীশক্তি কিছুমাত্র পরিনামদর্শিণী রন 
আর তিদ্ন ভীকর শেষাঁছিলেল | 

এগ্সিজেথের অমায়াবধি « পিউরিটান্+ মাছে 
একটা নুতন স্ত্ো্ীয় সম্প্রদায় ইংলণ্ডে প্রাছু- 
ভূর্ভ হইতে আর্ত হইয়াছিল | ইহাঁর। রোমান 
কথলিক ধন্মের পরম দ্বেষ্ট। ছিল, এবং" ইংলগ্ডে 
যেরূপ ধন্মপ্রণালীক্* সংস্থাপিত হইয়াছিল,তাহাতে 

উহাদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধাছিলন। 1. বউহণর। সর্ব্ব- 

দাই সেই ধন্মের দেষ করিত এবং তজ্জন্য এজি* 
জেবেখের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়া 'জনেক কেশ পাঁইর। 
ছিল। কিন্ত উহার! তহার.সময়ে সমধিক" প্রবল 
হইতে পারে নাই! আর এ জময়ে উহার] ওক্রা- 
মাল. কাথলিক মতাবলম্বীদিগের সমূহ প্রীছুর্ভাৰ 
দর্শনে ভীত হইয়া মনে এমত নিশ্চয় করিয়াছিজ 

যে, এক্ষণে প্রটে্টান্ট নত লইয়ই টীনাটানি হই- 
তেছে; যতদিন এ মত দঢ়তররূপে অংস্্বীপিত না 

হয়ঃ তাবৎ কোন অন্তবিবানক্ধারা উহাকে ছুর্ব্বল 
করব খুক্তি শিদ্ধ নহে। ফলতঃ পিঁউরিটানেরা এ- 
[লজবেখের দ্বার! নির্ভর নিপীড়িত হইয়!ও অর্ধ, 

েইমহারাজজীর মঙ্গল শ্রর্থন] করিয়াছিল । এইদল.. 
৩০০ 

দঃ ইহাতে এপি [বেকা, পেন্সীয় ধস প্ুপ্লী বলে। 
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দিনহ, শ্রকদ হই আদিতে সিল । এক্ষণে বিবেচনা? 
করিয়! দেখিলেই বোধ ইইবে যে,যে সকল লোক 
সহস। চির।গত ধর্্ম-প্রণালী পরিত্যাগ পুর্ধ্কক প্রবল 
এ্রভাস পোপদিগকেও তুচ্ছ জ্ঞান .করিয়।ছিল, ডান 
হার। কি কখন কে+ন সামান্য. রাজার প্রতিহত 
গ্রভুত্ব স্বীকার করিতে পারে? ফলতঃ পিউরিট- 
নেয়া যেমন ধন্মবিষয়ে স্বতক্্্য অবলস্থপ করিয়া- 
ছিল, ভাহার। মনে রাজ্যশ।সন বিষয়েও ভেমনি 

স্বাস্থ্য অবলম্বন করা বিষেষ জ্ঞান করিত. । রাজ। 

যে, এ্রজাদিশের উপকারার্থেই রাজশক্তি ধারণ 
করেন, ইহ1%যে তাহার ওএপত্তিক ক্ষমত। নহে, 
পিউরিটান মাত্রেরই এই দৃঢ় সহস্ক'র হইয়।ছিল। 

কিন্তু 'পরিণামৰশী জেন্স, ইহার কিছুই, 
বুখিতেন ন/) রাজার মন ঈশবরদভ--রাজ| 

যাহ! করিবেন তাহাতে “না” বলিলেই মহা! অ- 

ধর্ম হয়_তিনি কিরূপ পরামর্প করিয়া), কোন্ 
কর্ম করিলেন ইহার অনুসদ্ধান করাতেও প্রজ:- 
দিশের পক্ষে মহ:দোঁষ-_-এই সকল অ.য)ফ্িক মতের 
পোঁধকতায় তিনি সর্বর। বাঁগাড়ম্বর করিতেন। 
ধুদ্ধমাঁন নৃপালগণন্জন্জ সকল স্থলে অন্যায় চরণ 
করেন, সেই সকল কর্ম বে, প্রজ।কুলের উপকারের 
নিশিত্তই করিতেছেন, কৌশল পুর্বক এমত ফ- 
.রিয়। দেখান? কিন্ত জেমস ভাছার ঠিক বিপরীত বাব" 

হারই করিতেন । প্রজার উপকার করা তাহার 
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র্ভতবা, অতএব করিতেছেন, কদপি এরূপ প্রকাশ 

করিতেন না | “নামার ইচ্ছাহইল অতএব করি- 
ল।ন-_আঁমার কর্তব্য বলিয়। করিলাম এমত নহে," 

তিনি এইরূপ অভিপ্রীয়ই অনুক্ষণ প্রকাশ করিতেন । 
বাঁহাহউক, একে জেমসের বুদ্ধিুদ্ধি এইদপ ; 

তাহীংত আবার ষে কাল উপস্থিত ভাঁহাঁতে অতি 
বিচক্ষণ শাঁসনকর্তাদিথেরও পঁদেহ ভ্রম এবং বি- 

পর 'ঘটবাঁর জজ্তাবনা । পিউরিটান্ দল দিন 

প্রবল হইতেছে_পীলিয়ামেন্ট সভার সদস,গণ 

অন্ুক্ষণ রাজার সহিত বিবাদে প্ররত্ত হইয়! রহি- 
যছে--স্কটলগড হইতে দলে লোক" সকল আ- 
দিয়া রাজ কন্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ছে-_- 
(ইহহরজেরা, উহার্দিগকে কোন কর্ম কার্জেয নিযুক্ত 

করলেই মহাবিরক্ু হইয়। উঠিতেছে--আর রোমান 
কাথলিকের। মনেহ ভাবিতেছেঃ যে জেন্স স্কট 

রাজ্ঞী মেরীর পুভ্র, অতএব অবশ্যই উহার মাঁঁ 

তার শ্বধন্মীবলম্বী বলিয়। আষাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ 

অনুতরহ একাশ করিবেন । 

যখন রোমান কাঁথলিকের! দেখিল, জেন্ম তাঁ- 

হাদিগের কোন উপকারই করিলেন ন', তখন তা- 
ছাঁর। মহাকুপিত হইয়। একটী সুঙদাকণ মন্্রণাবধারণ 

করিল | পবর্জিয়ামেন্ট সভার সভ্যগণ ষে গৃহেমিলিত 

হইতেন ভীহার নীচের কুঠরী-গুলি ভাঁড়ালইয়?. 
তাহাতে বাকদ পুর্ণকরিল এবং যে দেন সবজি 
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বর্গ রাজ। এ সর্ভাটুছে আঁনিবেন, দেই পিন উহ 
তে অগ্মিএদ।নশ করিয়] একেব।রে সকলের প্রাণ বি” 

নাশ করিৰে এই নিশ্চরর করিয়। রহিল । কিন্ত ঘটনা 
ক্রুসে ইহ] পুর্ব্বেই প্রকাশ হইস্ব। পড়াতে সকলে 

' ব্রক্ষা, পাইলেন ॥ ৯৩০৫ সু 
জেমস ঘমদ্ডেও পীড়িত হইয়াছিলেন্ ভিনি?; 

ডেনমার্ক রাজভুহিতার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁ- 

হাঁতে দুইপুক্র এবং এক কন্যা হয়। তন্মধ্যে জ্যে্- 
পুক্র/পিত। বর্তমানেই লোঁকান্তরসনীমল করেন | দ্ি- 
তীর পুঁক্ড চাল, প্রধান মন্ত্রী “বিকিং হামের” পরা 
মর্শে ছদ্মবেশে প্পেইনে গিয়ছিলেন। স্পেইন র.জ- 
তনয়াঁর সহিত তাঁহার উদ্ধাহ সম্বন্ধের প্রস্তাঁৰ হই- 
রাছিল। কিন্ত নির্ধবোধ বকিংহামের দোবে সেই 

বিবাহ ঘটিয়। উঠিল না । চার্লসফযানস্ এ বুজ্কন্যার 

পাণিগ্রহণ করিলেন | জেম্সের কন্যার ইত 
জন্ম্নর অন্তর্গত “প।ল(টি-নেট'ক্এদেশীখিকারীর 
বিবাহ হয়। ইনি অস্ত্রির়। আটের বিকদ্ধে অজ্ম- 
কী শপ পিিপীপপীপাপসপাস ৩ পাস প্রপাপ ৯ জপ পাশপাশি ১০০০০০০০৬০৪ 

রএই যুহদ্ধর ছেতু এই যেঃ বোছিমিয়া প্রদেশবাসীর। 

প্রটে্টান্ট মত গ্রহণ করাতে, অক্িয়ার লমাট তাঁহাদিগের 

প্রতি সয়ুহ অভ্যাঁচার করেন ) তাহাতে কোহিদ্ীয়রা 

জগডরাঁদ জেম্লয় জাসভাকে আপনাদিগের রাজা বলয়! 

স্বীকার করে? জেমস অঃপন জান্বতার আর ইংরেজের! 

স্বধর্দাবলম্বী প্রটে্টান্টদিতগর লাহাষ)র্থে এই যুদ্ধে পু 

দ্ুস্ব ছয়েন | 



পশর্লিয়ামেন্টের বলবৃদ্ধি । ৯১ 

ধাঁরণ করিয়। রঁজ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন | মাহছউক, 

ইঞ্ঠর বংশ হইতেই: বর্তমান *ব্রন্মিকত রাজবংশের 
উত্পাত্তি হইয়খছ্ে। অতএব ইহাকে স্মরণ করিয়] 
রাখা কর্তব্য) জেমসের সহিত পার্লিয়ামেন্টের স- 

বর্বর! যে বিবাদ পরম্পরা চলিতেস্িত্দ, তাঁহীতে' 
জেমস, মুখে যাহ] বলুন কিন্ত কার্ষো অনেক স্ছলেই 
পার্লির।মেন্টের কথ। শুনিয়। চলিয়াছিলেন । ইহার 
পুর্ধ্বে রাজাদিগে? “পবেয়ীন্স* নামক একটী অনুচিত 
ক্ষমতা ছিল । দেই ক্ষমতাল্গসাঁরে রাজার লোকে 
প্রজানিগের শ্হাঁনে খাদ্য সামক্ী গ্রহণ করিয়া 

আঁপনাদিগের যথেচ্ছ মূল্যদিয়া উহ1দিগকে নিরন্ত 
করিতে পারিত। ছেমসকে এই ক্ষমত। পরিহার 

করিতে হয়। রাজাদিশের আর একী ক্ষমত। 

হিল, তদ্দার। উহার! ক্রবাবিশেষের বাণিজ্য সর্ব 

লবারঃণর প্রতি নিবারিভত করিয়া আপনাদিগের 

ম্বেচ্ছান্ুনারে কোনহ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ ক'রূতে 
পরিতেন । পা্লিয়।নেন্টের অহুরেবে এইরূপ এক- 
'চেট্টয়া করিবার শক্তিও রাজাকে ত্যাগ করিতে 
হইয়।ছিল। আর এক সময়ে রাঁজার অর্থ প্রক্ে" 
ডন হইলে পার্লিয়ামেন্টে সদলাগণ বলিয়! বদিলেন 
আমাঁদিশের এই২ দুঃখ মোচন না করিলে জামর? 
কর পরদানে জন্মত হইব না| জেম্ন বিরক্ত হইয়। 
সেই পাঁ্লিয়াসেন্ট সত1ভাঁদিয়। দিলেন। কিন্তু পরি- 
শেষে পার্লিরামেন্টের প্রতিজ্ঞাই রক্ষ! হইল | 



৯২ ইৎলগ্ডের ইতিহাস? 

লোৌঁফে কথাঁয় বলে উঠন্ত মূল পীত্তনেই চিনা 
ঘায়।পার্লিয়ামেন্ট-সভার এই সকঙগ উপাত্রম দেখিয়। 

তগুকালে ইংলগ্ীয় প্রঙ্জীগণের মনে স্বাধীন হই- 
বার ইচ্ছ। বে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল ভাহ? জে- 

সের বুলা। উচিতছহিল। কিভ তিনি তাহ। বুবা- 
লেন ন1। রাঁজ। হইলেই ঈশ্বরের গ্রতিভূ হপ্ন 
ন্তরাঃ ঈশ্ববরবজ্ঞ। লঙ্বনেও ধেমন দোঁন আর রাঁ- 

জাজ্ঞ। লঙ্ঘনেও নেইরূপ দোষ, এই নিশ্চয় করিয়া 
তিনি জীবম যাঁপন কিনেন -এত দেখিয়া শুনয়?ও 

উহার প্রকত জ্ঞান জন্মিন না। তাহার প্ুন্ত্র প্রথম 
চার্লর রা হইয়। পিতার মতান্গবর্তর্ণ হইয়! চলি- 
লেন |তীহ।র সহিত পার্পিয়ামেন্টের নিরন্তর বিবাদ 
চলিতে লাঁশিল। চারললস্ দেখিলেন যে, পর্লিমে- 

ন্টের স্থানে টাঁক। পাওয়! ভার ছইয়। উঠিল । অথচ 

তখন স্পেইনও ফান্স ছুই রাঁজ্যের সহিত যুদ্ধ *চলি- 
তেছিল$ টাকা না হইলেও নয়। অতএব বন্ছ-পুর্ব্ব 
কালে ফোনং রাজ যেমন স্বেচ্ছ'তঃ কোন প্রকার 

করদাঁন কররতেন,উনিও মেইরূপ করিতে আর্ত ক- 

দিলেন | পার্লিয়ামেন্টের বিলক্ষণ বধ হইল যে,রাজ। 
পা জা? শী শি এ সপ জীপ ০ পপ পলা রর রি ৭ শপ পাও শিশির ০৭ বস পা ্ শপ ৯ পাপা আপ গস | আদ পাপী | পপির 

ক্রাজমল্দী বকিংছামের দোবষেই এই দুই যুদ্ধ উপস্থিত 

হয় | তিনিই পেইন রাজদৃহিতার সছিত চা্গলের 

বিবাছের পৃভিবন্ধক হনু এবং জ্াম্সরাজ মন্ত্রী কািনাল 

বিশলুর পুতি বিরক্ত হইয়া স্কান্সপর সহিত্ত অকারণ বুশ 

উপচ্ছিত্ত ক্রেন | 



রর ররর রর রি 

পথম চালস। ১৬ 

খদি স্বয়ং তার্থসং গ্রহ করিতে পারেন তবে, ইহল- 

শের প্যাধীনভার শে হইবে | এই ভাবিয়। তাহারা 
১৬২৮ খুষ্টাব্দে, পিটিসন্ অব রাইট্+ নামক একলিপি' 
প্রস্তুত করিল এবং অনেক যত রাজাকে এ লিল 
পিতে শ্বাক্ষর কফরাইল 1 এই লিপি ইংরাজদি- 
গের দ্বিতীয় ধাগ্ৰাচাউণ বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য । 
কিন্ত রাজ। এই লিপি দর যাহা ম্বীকাঁর করি- 
লেন, সেই সকন অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন 
না| পুনর্ধার নুতন প্রকার কর অবধারণ করিয়। 

পঁ্দিয়ামেন্টের সঙ্গতি ব্যতিরেকে সেই কল করাঁ- 
দমন করিতে লাগিলেন 1 এ সময়ে “টারচেম্বর” 
এবং "হাইকমিসন্* নানে ছুইটী ধন্মণধিকরণ ছিল | 
তথখাকাঁর বিচাঁরকর্তৃণ রাজার নিতান্ত অধীন 
ছিলেন 1 তীহাঁর। সকল মোকদ্দমাঁতেই' রাজার 
পক্ষ-পাঁতভী হইয়। বিচার করিতেন 1 সুতরাং 

শতহ বাক্তি উঠাদিখের দ্ববর। অর্থদণ্ড এবং শরীর 
দণ্ডে দণ্ডিত হইত 1 বিশেবতঃ "হাম্পডেন+ 
নানা এক ভদ্র বংশীয় ব্যক্তি রাঁজ-গৃহীত অন্যাষ্য 

কর প্রদশনে অসম্মত ছওয়তে কারাগারে নীত 

হইলে, তিনি স্পঙ্ঈই দেখাইলেন বে, ইংল 

প্রেত্ব আইন অনুলীরে রাজার তাদৃশ কর গ্রহণে 
সানর্থ্য নাই। তিনি কারাঁকদ্ধ হইলেন . বটে, 
কিন্তু মই অবধি জর্ধজাঁধাররেণ বিলক্ষণ প্র 
তীতি হুইল ধেঃ রাজ। নাঁন? প্রকার 'অভ্যাঁচার 



১৪ ইংলগের ইতিহাস! 

করিতেছেন এবহ তাঁহার দমন ইওয়। নিতান্ত আঁ” 
বর্শযক হইয়াছে 1 ইংল ও এইরূপ $ স্কট্লগ্ডে ইহা! 
অপেক্ষও অধিক গেঁলষোঁগ-উপস্থিত হইয়াছিল । 
পূর্বেই বলাশিক়্াছে খে, স্টুলগ্ডে যেরূপ: ধর্ম 
ং₹শোধন হয় ভাহাঁতে রোনানকাঁথলিকদিগের 

'আঁঢর, ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া শিয়া 
ছিল। ইংলণ্ডে গেররপ হত্ঘ নাই 1 ইংলখের খর 
প্রণালী যদিও প্রকৃত সম্ুদ্ণায় বিষয়ে সর্বতৌঁ- 
ভাঁবে এটেফটান্ট মভানুষাঁয়ী হইয়টছিল বটে) কিন্ত 
'অন্কোৌলেক আচার রোমান, কফ;থলিকদিগেরই 
সদৃশ ছিল | বিশেষভঃ ইহলগ্ডে আর্চবিশস 
প্রভৃতি ধর্ম শান্তা ও উপদেষ্ট,গণ রাজার দ্বার। দ্ব২ 
কার্যে নিযুক্ত হইতেন? স্বটুলগ্ডে এরূপ হইত 
ম1। কিন্ত জেমস এবং তীহীঁর পুঁজ, ইহুণরী উভয়েই, 
দেখিয়(ছিলেন যে যাঁজকগণ রাঁজ। কর্তৃক নিযুক্ত 
ইইলে ' দেমন রাঁজভক্তিপরায়ণ হন এবং এজ | 
সাঁধারণকে দেইন্ধপ হইতে শিখন, জনসাথা- 
রণ দ্বার! নিযুক্ত যাঁজকবর্গ কদাট তেমন হ- 
য়েনলনা। এই: ভাবিয়া উহ্থীরা উভয়েই ইংলগ্ডের 

ধর্ম-প্রণঠলী স্কট্লণ্ডেশ প্রর্বত্ত করণণর্থে সম্যক 
চেন্ট] করেন । ক্কটলগুদেশীয়ের| ইহতে সাতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলে একমত্যাঁবলম্বন পুর্ব্বক, একটা 
লিপি প্রস্তুত করিল এবং যুদ্ধ করিয্লও যদি রাজাকে 

নিরস্ত করিতে হয় তাঁহাঁও করিতে ম্বীকার করির। 



ক্কটুদিগের কবেনান্ট ! ৯৫ 

অধিকাংশ লোৌকেইএ লিপিতে স্বখক্ষর করিল। এ 
স্বীকৃতিপত্রীর নাস * কবেনান্ট ? আতএর যাহারা, 
উহাতে ্বাক্ষর করিল ভাহাঁদিগকে “কবেনযন্টর' 
রলে | , . 

এইই বেরি অতি সত্বরে যুদ্ধোঁদ্যম করিয়] 
ইংলগ্ডের অভিমুখে যাঁত্র! করিল । চার্লস ইংলত্তীয় 
ইসন্য লইয়া উহদিগের বিকদ্ধে গমন করিলেন |. 
কি যুদ্ধ. কালে আপন টসল্যগণও বিপক্ষ ,পক্ষীয় 

ইবে+ এই: আশঙ্কায় তিনি সংগ্রামে প্রত হইতে 
সাজ না। উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন, 
হইয়া, এই: অবধারিত হইল যে, স্কটলগ্ডের পণর্লিয়ী- 
মেন্ট এবং “জেনেরাল্ আসেম্ব লী” অর্থাজ সাধারণ 

খাজক সভা, এই: উভয়ের মভাঁনুনারে ভদ্দেশের 
ধন্ম প্রণালী নিরূপিত হইবে | চার্লস এই সময়ে 
মনে২ শ্ছির করিয়াছিলেন যে, বিপাক্ষীয়দিগের 
মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ করাইয়া উহাদিশের মধ্য হইতে 
বিশেষ ক্ষমভাশালী কতিপয় ব্যক্তিকে আাঁপন 
কন্মে নিযুক্ত করিবেন । তাহা হইলেই শাক্রুদল, 

বশ্শীভুভ হইতে পারিবে কিন্ত তিনি কেবল 
“মলপ্টরোজ'-নাম। একজন প্রধান ভুম্যখিকাঁরীকেই, 
স্বমতানুশীমী করিতে পাঁরিলেন । অপর সকলে 
জাঁপনধদিপের কবেলান্ট প্রত্তিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হু- 
ইপ্ন] র্িল। সুতরাৎ খাজকদিগের সভায় এরুং পলি 
রামেন্টে রাজার ফোন অভিমত্ই রক্ষা পাইল না। 



১৬ ইতলচণ্ডর ইতিহাস 

পুনর্বর যুদ্ধের উপক্রম হইল । চার্সল্ ইহার পুর্ব 
একাদশ বর্ষ মধ্যে একবারও ইংলতীয় পালিরামে- 
প্টের আহ্বান করেন নাই। এইবারে অর্থের নিতান্ত 
প্রয়োজন হওযফাাতে পুনর্বার পার্পিয়।মেন্টকে স্মরণ 
করিতে হইল । কিন্ত পণর্লিয়।মেন্ট তাহার যুদ্ধের কোন 
জাহাধ্য লা করিয়া তিনি যে সকল: অভ্যাচার করিতে 

ছিলেন, তাঁহী লইয়্াই আন্দোলন করিতে 
নাগিল। রাঁজ। পুরর্ধার এ পালিয়ামেন্ট সক়াভঙ্গ 

করিয়। দিলেন 1. কিন্ত কটু সন্যে ইহলও আক্র- 
মণ করিল--উহারা একটা খুদ্ধে জয়ী হইল- রাজা 

প্রধীনহ ভুদ্যধিকারীদিখের পরামর্শ গ্রহণ করিস্তে 
চাহছিলেন- এবং কলের অভিমতানুসাঁর়ে এই অব- 
ধারিত হইল যে, উভয়দেশের পালিয়ামেন্ট সভায় 
বিচার করিয়। উদ্ভয়ের ধর্দম-প্রণীলয এবং শামন-প্র- 
«লী মেরূপ হওয়। উচিত অবধারণ ককক--জার ষে 

পর্য্যন্ত সকল বিরদের নিজ্পত্ি না হয় তাঁবৎ কাল 

ক্কট্টসম্য গণ ইংলপ্ের রাঁজকোয হইতে বেতন 
প্রাপ্ত হইয়। সশত্ত্র খাঁকুক । এইবার যে, পার্লিয়াগে- 
ন্টের আহ্বান হইল তাহার নাম “দ্ধ পার্লিয়ামেন্ট'। 
ইহ নয়বৎসর কাল থাকে এবং লেই জময়ের 

মধ্যে রাজাকে অন্ত্রবলে পদীীবনত করিয়া ইং- 
লত্তীয়, প্রজাবর্গের স্বাধীনত। সম্পূর্ণরূপে স্থিরস্তর 

এবং /বন্ধনূল করে ও পরিশেষে আঁপনাদিগ্ের 
কফ প্রবলতর ইনন্য-নিচয় কর্তৃক পদড্যু হয় 
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কিন্ত এই. সকল বিবরণ পরে বক্তব্য) এক্ষণে 
আয়লগের প্রতি একেবার দৃষ্টি করা আবশ্যক 

এলিজেবেথের রাজ্য কালে যখন আয়লগ্ডে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং এসেক্জ সেই বিদ্রেখহ 
নিবারণে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রতভ্যাগমন্, 
করেন, তাঁহারই অত্যপ্পকাল পরে “অ।লদদৰ 
মন্টজয় নমক একজন প্রধান ভূম্যধিকারী আয় 
লণ্ডেত্র শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। 
ইনি কৌশল পুর্বক সকল বিদ্রোহীকেই দমন 
করিলেন । এলিজেবেথের জীবদ্ধশ।তেই আঁয়র্লগ 
উপশান্্ হইল | তাহার পর প্রথম জেম্স 
রাজ] হইয়। সমুদয় আয়লণ্ডে ইংরাজী 'আইন 
এচলিত করিলেন এবং সেই অবধি ইংরেজদিগেরু 

এই. পরানর্শাবধ।রণ হইল ষে, ভ্রুমে২ আয়লণগ্ডত 
আবিম নিবালিগণকে নষ্ট করিক্া ইংরেজ এবহ 
স্কট প্রজ। দ্বার এ দ্বীপে বসতি করাইবেন | ইৎ- 
রাজদিগের এটে টান্ট ধর্মই আয়র্লণ্রের রাজধর্্শ 
হইল। আইরিস্প্রজাগণ রোমান কাঁখলিক মত্তাব- 

লশ্বী হইলেও তাহাদিশের স্থানে ধন্সোপদেশ প্র- 
দানের নিমিত্ত যে কর গ্রহণ হইত তত সমুদার 
প্রটেফান্ট পাঁ্রীদ্দিপকে অর্পেত হইতে লাগিল । 
ভহ্যতিরেকে রোমান্ কাথলিক ধল্মশীবলম্বী অবই- 
রিস্ লোক সকল কোন মতেই ইংলগ্ডের রাজাকে 

ধন্সশান্তা বলিয়। স্বীকার _করিলন। | ্বতরাঁ 

(৯) 
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তাহর। ইহংলল্তীয় ব্যবস্থীলুসাঁরে রাজকার্য্যর 
যেঁগ্য হইল না । আর অন্যান্য বিবিধ প্র- 

কারেও পীড়িত হইভে লাগিল । এই কল 
কারণে পুনর্ধার আযরলগ্ডে বিদ্রোহানল প্রজ্ত্বলিত 
হইয়। উঠিল । চার্লদ্ আপন শ্রিয় মন্ত্রী “আঁ 
অব ফ্টাফোর্ভকে' আয়লগ্ডে প্রেরণ করিলেন । 

ইন্দি একজন অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। 
ইনি পুর্বে পার্লিয়ামেন্টের মভানুগ।মী থাকেল, 

পরে রাজ। আপন কর্ম্েনিধুক্ত করিয়া ইহাকে 
স্বপক্ষ করিয়হিলেন। স্টাঁফোর্ডের দোর্দগুড এ 
তাপে আয়র্লগু কিছুকাল উপশান্ত রহিল । 
কিন্ত হার প্রভাবর্তন হইলে আর গোল” 
যোগের পরিলীনা রহিল না । আইরিস্ লোক 

নকল ইংর।জদ্দিগের কর্তৃক যেমন নিম্পীড়িত হইয়|- 
ছিল, তেননি নির্দয় হইয়। উহদিখের প্রতি উবর- 
শুদ্ধি করিল । ফলতঃ ইরেজদিখের চেষ্টা একে- 
বারে অদ্দিমষ আইরিস্ লোক সকলকে নট করিষ। 
আপনার] এ দেশেবান করেন 3 সুতরাং ষে খানে 

প্রবলতরের মনে এতাদৃশ ভুক্ট জঅভিনদ্ধি থাকে 
তাদৃশ শ্ছলে পরল্পণরর অভা(চারের পরিমীমা 
থাঁকে না| প্রাণ লইয়া ট(ন[ট,নি হইলে অত্তি 
ভীন্কও সাহসী হয়--অ-্তি চুর্ধল.ও বলরানের ন্যায় 
কর্য্য করিতে পারে । কিন্ত চনত্ড কারের বিষয় এই, 
যে, ইংরেজের। এবং স্কইলপ্বাসীর। এ সময়ে আপ 
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শাদিগের ধন্মএবহ ব্বাবীনভতা রক্ষার নিদিত্ত রাজার 
প্রতিকূল পক্ষে জন্ত্রধারণ করিয়াছিল; কিন্ত ভাঁ- 

হরঁরাই আইরিস্দিশের ধর্স এবং ব্বাধীনতা। 

ঘিনাশেব নিনিত্ত সর্বকতোঁভাবে যত্ববাঁন হইল । 
আমরাও ফে ছুঃখে ছুখী উহারাঁও সেই দুঃখে 
কাঁতর এমত ভাবিয়া কেহই আইরিস্দিণের 

প্রতি সমছুঃখিতা প্রকাঁশি করিল না| 

পুর্বে যে দীঘপার্পিয়ামেন্টের উল্লেখ করা দি" 

যাছে ভাহাঁতে কয়েকজন ভাতি প্রধান২ লেখকছ্থি- 

লেন। বস্ততঃ এ সনয়টীভে ইংলণ্ডে অত্ন্ত 
ক্ষমত1-শলী, দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ, পঁরিণাঁমদ শী, একা গ্রচিত্ত 

আঅনেকানেক লোঁক প্রাছুভূতি হইয়াঁছিলেন। তন্মেঃ 
পিঁম্, হাঁল্পডেম্ও হলিস্ঃ সেন্টউজন, ভেন্ এবহ ভ্রম- 

ওয়েল্ ইহারা সর্দীপেক্ষা সমধিক এসিদ্ধ । ফাঁহা 
হউক,এ পার্লিরামেন্টের সদস্যগণ একবতসর মধ্যেই; 

ইংলগ্ডের শীসন- প্রণালী যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, এসত 
করিয়া তুলিলেন । কিন্ত রাজা আপন অঙ্গীক্কত 
প্রতিপালনে একান্ত পরাউ্যুখ, ইহা জ।নিয়। তাহার! 
যে পর্য্যন্ত করিয়।ছিলেন দেই পর্যান্ত করিয়।ই নিরস্ত 
হইতে পাঁদিলেন ন।। বস্ততঃং মনুষ্যের স্বভীকগ 

এমত নয় যে, একবার কোল বিষয়ে বত্বাতিশয় 

করিলে সেই বিষয়ে ঠিক নায়পথবর্তর্ণ হইয়। চলিতে 
পারে। যে দিফে চেস্টা করা অভ্যঁন হইয়। . 
বায় তাহাতে লোঁকে ওই ন্যায় পথ বহিভূর্ভ 
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হইয়া পড়ে। পার্লেয়ামেন্ট সভারও সেইন্ূপ হইল 
এ সভা রাজ।র শক্তি খর্ব করণার্থ সমূহ প্রয়াস 

পাইয়া,যখন সেই শক্তি আপনার এইকত সীমার 
অন্ততূ্ভে হইয়া পড়িল, তখনও তাহাকে আরও 
খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাশগিল। রাজার 
প্রিয় মন্ত্রী উাফোর্ভের নামে অভিযোগ হইল এবং 
তিনি দোষী সপ্রমণিত হইয়া নিহত হইলেন, 

কান্টরব্রীর আঁর্চবিশপ, বিনি প্রথমাবধি রাজার 
পক্ষতীবলন্বন করিয়ছিলেন তীহারও এ দশী হইল। 

ৈনাধিপত্য চিরকাল রাজার হস্তগতছিল, এক্ষণে 
পালিয়বমেন্ট মেই শক্তি অপহরণের নিথিত্তও চেষ্টা 

করিতে লাগিল । তখন আর ছুইপক্ষে কোন প্র- 
কারে এক্য হইবার উপায় রহিলনা। রাজ লগ্ন 
ব্লাজধখনী গরিত্যাণ করিয়। ইয়র্ক নগরে গমন করত 
জন্য সংগ্রহ করিতে লাশিলেন। পার্লিয়ামেন্টের 

নিয়োজিত জেনশপতিগণণ্ড সৈন্য সমাবেশ করিতে 
আরম্ভ করিল । 

প্রায় প্রধান, নগর এবং বাণিজ্য-বন্দরঃবিশেবতঃ 

ইংলগ্ডের পুর্কেলপক্ুল ভাগ হইতে, পীর্লিয়াীমেন্টের 
অধিক টন্য সংগৃহীত হইল । রাজার সেন? পল্লী- 
গ্রানস্থ ভূম্যধিকারী ও তঙ্ প্রজাবর্গে পরিপুর্ণ হইল। 

রাজ উসন্যে অশ্বারে'হ ভদ্র লোক অদ্বিক ছিল, এই' জন্য 

.রাজপক্ষ “কাবালিয়রও অর্থাৎ অশ্বারোৌোহ অভিহিত 

হইল এবং পার্পিযামেন্টের ইসন্যগণ অধিকাংশ ই 
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দু কেশ ধারণ করিত, এই হেতু “রোগুহেড জু্ধাৎ 
“গে(লশির্ধ* এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। 
আপনি সেনাপন্তিত্ব গ্রহণ করিলেন । পার্লিয়া" 

মেন্টের সৈন্যগণ “আর্লঅব্ এসেক্স” নাম। কোঁন 
প্রধান ভূম্যর্থিকাঁরী কর্তক পরিচালিত হইতে 
লাগিল | ২৩৪২ ীষ্ীব্দে দুইদলে খুদ্ধ হয় ( 

গ্রথমে রাজার টসন্যগণ জর্দস্থলেই ঘিজয় ল।ভ 

করিতে লাগিল । তাহার কারণ, রাজ টসন্যে ভক্র 

লোক অধিক হিল; ত২কালে ইংলগ্ের ভদ্রলোক মা- 
ত্রেনই আদ্র বিদ্যায় কিং অভ্যাস ছিল আর 

পার্লিয়ামেন্টের দেশ,শীগণ্রে মধ্যে অনেকের মলেহ 
এমত শক্কাঁওটিল যে, রাজাকে নিতান্ত দুর্ণল করিয়। 

ফেলিলে ভার পার্লিয়াদেন্টের অভ্যগ্ণ উহ 
অহিত লন্ষিবন্কন করিতে সন্মভ হইবেন না; সুতরাং 
রাওযশাসন প্রণালী গ্রজাতক্স হইয়! পড়িতে 
পারে। এই সকল আশঙ্কা প্রযুক্ত প: িয়ামেন্টের 

নিয়ো.জত নেনাপতিগণেত মধ্যে কলের একরূপ' 

অভিমত ছিল না । কি করিতে ফি হইয়া উঠিবেঃ 
এই ভখববয়। অনেকেই দর্ঘশ্ত্রতা অবলম্বন করি- 

যাছিলেন | কেবল এক ব্যক্তির মনে এ দকল 
ই্ধধভাব একবানুও উদদ্রক্তি হয় নাই । তিনি এথমা- 
ব.ধই স্পন্ট দেখিয়।হিলেন যে,যখন একবার অস্ত্রধা- 

রণ কর. হইয়াছে, ভখন মনেহ সন্দেহ করিয়। কার্য, 

স্কর/য় কেবল কার্ডের ক্ষতি হইবুরই সম্ভাবনা । অভ 
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এবরঁঘাহাঁতে উসন্যগণ সুশিক্ষিত, সাইসিক এবহ 
ক্ষম হয়, তিনি নিরন্তর এই যতই করিতে 

হিলেন। বিশেবতঃ তিনি আপন অধীন ইসন্য- 
গণের মনে এই ভ.ব দঢ়ুরূপে বদ্ধ করিয়। দিয়াছ্ি- 

লেন প্১ে তাহার। যেযুদ্ধে প্ররত্ত হইয়াছে তাহা 
সামান্য বুদ্ধ নর়-__উহ। একত ধন্ম-য্ধ। যাহার! উ- 

হাদিগের বিপক্ষ তাহারা কেবল উহাদিগেরই 

শক নয়_তাহারা জগদীশবরেরও শক্রু- তাহার! 

মহা বিধশার্ঁ- পরম নারী, সুতরাং উহ?দিগকে 
নষ্ট করায় কেবল ইহ লোকের উপকরন হইৰে 
এমত নহে, তদ্দীর1 একত ধর্মের সংস্থাপন হও- 
ক্টতে পরলোকেরও মঙ্্ুল সাধন হইবে, তাহ'র 

অন্দেহ নাই: । 
ক্রমওএলের নিজ ইউসন্যগণের মনে এই নকল 

সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাঁহাঁর। একেবারে 
ভজেয় হইয়া উঠিল। রপক্ষেত্রের যেদিকে উহখর| 
আক্রমণ করিত, কাহার সাধ্য যে সেই দিক রঙ্গ 

কথ্ধে? যেদিক উহ-রা রক্, করিত কেহই €সই 
দিক পর!ভূত করিতে পীরিত না । ইহার। 
অংপনাদিশের শুথেই “আইরন্ আাঁইড্+ অর্থাত 
লেোহ-পশশ্বক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল | 

এই সময়ে স্কলগ্ডের পার্লিয়ামেন্টও ইংলগ্ডেতর 
পর্লিয়খমেন্টের অহিত একমত. হইয়। ভীহাদিগের 
সাহাযার৫ একবিংশ সহজ সেনা প্রেরণ কন্েল। 
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ক্কট্দিগের এই: কর্মাটী কোন মতেই উচিত হয় মাই । 
রাজ। উহাদিগের নিকট যাহা স্বীকার করিয়া" 
ছিলেন সেই সকল ভঙ্গীকাঁর প্রতিপালনে কিছু, 
মাত্র ক্রু করেন নাই | তথাপি, ইংলগ্ডেও আপন” 

দিগের প্রেদ্বিটীরীয়' ধর্ম- প্রণালী প্রবর্তিত করিবার 
বানায় উহার, ভাঁদৃণ অনয়াচরণ করিল। হ্থুট্- 
দিগের আরও জধিক নীচতা এই যে, তাহা 
রা ইংলপীয় পার্লিয়াঁদেন্টের ভূতি স্পীকার পুর্বক 
টমন্য প্রেরণ করে । ষাঁহ৭ হউক, ক্রমওয়েলের লৌছ- 
পাশ্বকি এবং স্কটুপিগের উপল্য জমৃহ রণস্থলে 

উপস্থিত হওয়! অব্ধ আর রাজার পঞ্ষে মঙ্গল: 

ব্হিল না। তিনি এভি যুদ্ধেই পর্ব প্রাপ্ত 

হইতে লাখিলেন। বিশেষতঃ তাহার জন্কুচর- 

বর্গ নানা প্রকার দোষে লিপ্ত হওয়াতে কদাপি 

প্রজা সাঁপারণের অন্ুরাগ ভাজন হইতে পারে 
নাই । তাহাদিশের মধ্যে পান দোষটা ভতিশক 

প্রবল ছিল এবং শন্রু পক্ষীয়েরা শিতান্ত ধর্মৃহ 

ফরিয়! বেড়াীইত বলিয়া! তাঁহারা একেবারে ধর্দের 
নামও কছিভত না। রেখগুহেডেরা কখন জঙ্লীঙ 
ব'ক্য প্রয়োগ করিত লা; কাঁবালিয়রেদী মেই জন্যই, 
অনেকে এ দোষে দুষিত হয়। রৌগুহেডের! 

সকল কথাই অংপ্প২ মৃদুস্বরে কহিতঃ কদাঁপি 
হখন্য পরিহাঁসে কালতি-পাতি করিত না; কাবা" 

লিয়রেরা সেই জন্যই চীগ্কর এবং অউ্হাস ব্যতি- 
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রেকে কোন কধ।ই, কত ন;| ফলতভঃ এ সুই 
প্রতিপক্ষ দলের আচার, ব্যনহার এবং মতের সম্পুর্ণ 

ক্ধপেই এভেদ হইয়া উঠিরছিল। পৃপিবীতে সময়েই 
এসন একয্টা ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, হীহাঁ। আঁপ- 
নাশের সদকাঁলীল সকল ব্যক্তিকেই ন্ব২ মতা নুবর্ত 
করিয়। তুলেন-_ধাহাদিগের রীতি চট্রত্র সকলেরই 
অনুকরণীয় হয়_-এবং ধাছাঁর।ধে দিকে লই যান 
অপর সকলে সন্তোষ পুর্ধক সই দিকেই গ- 
মন করে। ক্রম এল্ এ প্রকার লোকদিগের মধ্যে 
শবগ্য হইবার ঘোগ্য টিলেন। দেখিতেং পার্লিয়া- 

মেন্টের টৈন্যগন সকলেই: উহার মতান্ুবর্ত হ- 
ইয়। পন্তিল-_সকলেই: গভীর প্রকৃতি, সকলেই, 
ধন্ম-পরায়েণ। সকলেই একান্ত ভক্তিমান এবং সক-+ 
লেই খ্দ্ধক্থলে নিভয়হ্ৃদয় হইল। স্মতরত রাজ 
টসন্যে য্দও কেন, শ্ছলে জয় লাঁভ করিত, তদ্দার। 

গাজার বিশেষ উপকার দর্শিত নাঁ। প্রজাগণ্ 
কে.'থাঁয়ও রাজদেনার এতি তুষ্ট হয় নাই । “মন্ট- 
রোজ” নাম! একজন স্কইলগুদেশীয় ভুম্যধিকারী নিজ 
অপাদারণ বুিবলে প্রায় শ্কট্লগ্ের সমুদায় উত্তর- 
ভ।গ জয় করিগ্নাছিলেন | বস্তৃতঃ ইনি অনেক স্থলে 

এসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানি বলেরক্ তুল্য রণ পাতা এক 
.. ক্ককার্থমীরদিগের ০সনাপতি এবং রোবীয়দিগের পরম 
শত্রঃ| রোমইতিছালের ছ্িতীয় পুনিক বুন্ধের বর্নে ইহার 
প্রভ।ব সববি-শএষ পৃক্কাশত আছে! লহ্যদিতএপ্র নধে) কবল 

€মুপািসন্ হেন'পাদী ইইহার সহত উপমতত হইসে পারেন। 
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'শ করিয়া উপধুর্পরি ছয়বার ক্কট্লপ্ীয় কবেনান্টর- 

গণকে, সন্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করেন । কিন্ত তাহ]! 

করিজে কি হইবে, তিনি আপনার বল কোথাও দৃঢ় 

করিতে পারিলেন না! এবং পরিশেষে তাহাকে 

ক্কটলও পরিতাশগ করিয়। প্রস্থান করিতে হইল | 
১৬১৫ শ্রীষীব্দের যুদ্ধে রাঁজরি সমুদয় ৰল একেবারে 
চুর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রথমে অক্জফেখর্ড নগরে 
প্রস্থান করিলেন পরে ইংলভীয় পার্লিরামেন্টে 

“ইত্তিপে্ডেউ” নামক জশ্প্রদায়ের প্রীবলা দর্শনে ভীভ 
হইয়া! স্কট্লগীয় সেনাঁগণের হস্তে আত্ম সমর্পন করি- 
লেন। সেনাপতি ক্রম্ওয়েল্ উক্ত ই্ডিপেণ্ডেউ সম্া- 
দায়ের প্রধান ছিলেন | ইস্টারা প্রেস্বিটিরীয় 

মতাঁবলন্্শী ক্ষট্ এবং দীর্ঘপার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ 
জপেক্ষাও রাজ্য এবং ধর্ম শাসন বিষয়ে অধি- 

কতর পরিবর্ত করিবার মনন করিতেন । রাজা 

মনে করিয়াছিলেন যে, ক্ষট্িগের শরণাপন্ন 

হইলে এ “ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট দিগের হস্ত হইতে নি- 
ক্ষতি পাইবেন | কিন্ত তাহ) হইল না | ক্ষট্- 

লগ্তীয় টসল্গবীণ ইংলগীয় পর্লিয়ামেন্টের শ্যবনে 
চনিশলক্ষ টাঁক পাইয়া রাজাকে উহাদিশের 

হস্তে সমর্পণ করিয়। স্বদেশে প্রস্থান করিল এবং 

টসনিক কার্ধ্য পরিত্যাশ করিয়া কার্ষযান্তরে ব্যাঁ 

পৃত হুইল । পার্লিয়ামেন্টের ইচ্ছা হুইল, ইং- 
লণ্তীয় চৈন্যদিশকেও্ড «এ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
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দেন। কিন্তু উহার কার্ধখন্তরে গমন করিতে 
ভন্বীকাঁর করিল। এইরূপ ঘটিয়1! উঠিলে, রাজ! 
প্রকাশে ইত্ডিপেণ্্টে্দিশের সহিত, আর গোপনেহ 

প্রেসবিটীরীয়দিগের সহিত, সন্ধি করিবার চেস্টা ক- 
রিতেলানলেশ। এ সপ্ত সন্ধির সময়ানুদাঁরে ক্ষট্- 
লণ্তীয় জেন! রাঁজপক্ষ হইয়। ইংলগ্ে গ্রেবশ করিল 

এবং ইংলগ্ডের স্নেহ প্রেস্বিদীরীয় মতাবলম্বী 
রাজপক্ষীয় ধত লোক ছিল, তাহারাও অস্ত্রধারণ 
করিল। ক্রমগএল্ সত্বর হইয়া উত্তর দ্বিকে খনন 
ফরিলেন-_একধুন্ধেই ক্কটলভীয় উৈন্যগণকে বিন 
কর্িিলেন- এবং এমত অবিশ্বাস্য রাজার সহিত 

সন্থিবন্ধনের চেষ্টাকর। ব্যর্থ এই নিশ্চয় করিয়া 
গ্রত্যাগমন করিলেন | পার্ণিয়ামেন্টে ষে সকল 
“পপ্রস্বিটীরীয়” সভ্য ছিলেন, তাহারা সকলেই 
অপমানিত হইয়। স্বপ্বান-ভ্রউ হইলেন | পার্সি- 
রামেন্টে, ইণ্ডিপেগ্েন্ট বই অর কোন লোক রহিল 

না। ' তখন রাজার বিষয়ে বিচারার্থ এক মহতী 
ধর্মঠধিকরণ-সন্ড। সংস্থপিত হইল। রাঁজ। সেই 
সভ। সমক্ষে আনীত হইলেন--বিচাঁরে দোষী হই- 
লেন-_এবং ভরপন ভবন অমক্ষে এক উচ্চ মঞ্চে 
গপরিআকঢ় হইয়| সহশ্দ্রৎ ব্যক্তর সদক্ষে ঘাতকের 

আস্ত্রাধঠাতে বিনষ্ট হইলেন | এই: ব্যাপার ১ ১৪৯ 
খৃষ্টাব্দে সংঘ'টত হয় । 

ভিডি 



সপ্তম অধায়? 

স্পা ক 

[সাধারন তন্জত;_ক্রমওএলের প্রবর্তিত শালনভ্রণালী- 

ইংলগের প্রভাহশ।লিতা--ওপন্দাজদিগের ও অন্যামে)র সহিত 

যুহ্ষ_-ক্রমওএলের নুডু; রিচ।আমুওএল- রাজঃতজ্জতার পুনঃ 
প্রহতি |] 

আন 

ইণ্ডিপেণ্ডেউ সম্প্রদাঁঁয়র লোকের। রাজার প্রাণবথ 
করিয়। ইংলণ্ডে সাধারণ-তস্ত্র রাজ্যশাসন-প্রণালী 
স্থাপিত করিল | উহছাদিগের মতে প্রজারাই রা- 

জশক্তির নিদান ভুত। অতএৰ প্রজ। সাধরণের 
এতিসনিহিত ব্যক্তিরাই রাজশক্তি ধারণ করিতে 

পারে, অন্য কাহারও সেই শক্ত ধারণের ক্ষমতা 
নাই। সুতরাং পালিয়ামেন্টের মধ্যে “হেখস্ অবলস্*» 
নানক যে ভূম্যধিকারী ও সাজকবর্গের সভা ছিল, 
তাহ? অকিঞ্চিৎকর এবং রাজ-শক্তি ধারণের অন- 

খিকাঁরী বিবেচনায় রহিত হইল । এইরূপে সমুদয় 
রাজশপ্ডি কেবল “হেবফৃ-অৰ কমন্স নাক সভার 
হস্তগত হইলে তাহারা দেলাপতি “ত্রমুওএল" কে 

আয়লগুড শানন করিবার নিনিত্ব প্রেরণ করিলেন । 

আয়ল্লগ্ডে তখন তিনক্টী পরস্পর এাতি-পক্ষ দল 

প্রবল হইফ়রাছিল। একটী রোমান্ কাথজিক অতা- 
রলক্্ী, দ্বিতীর'টী রাজপঙ্গ, আর তৃতীয়ী পার্লি- 

য়ামেন্টের অনুগ্ানী | ক্রম্ওএস্ অতি অস্পফাল 



১০৮ ইতলৃণ্ডের ইতিহাস ৃ  

মধ্যেই রোমান কাঁথলিক এবং রাঁজপন্থীয এই' উভষ্ক 
দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া! আয়ললগ্ডে পার্সিয়ী- 
মেন্টের অপ্রতিহত প্রভাব সংস্ছাপিত করিলেন । 

ইনি যেরূপে আঁয়রললগড শাঁদন করিয়াছিলেন ইহার 
পুর্বে কখন এ দেশ তেমন শখসিত হয় নাই । অতি 
পকশ ব্যবহারঞ্ছ দ্বার। তিনি বিপক্ষ মাত্রকেই ভীত 

করিলেন-_বথাযষোগ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা স্বপক্ষ 

সমুদ্দায়কে প্রবল করিলেন-__এবং ইংলগু হইতে 
ওপনিবেশিক আনয়ন করিয়! আরর্লগের নান] 

স্থানে সংস্থাপিত করত এ দেশে ইংরেজদিগের 
কর্তৃত্ব বদ্ধ-মূল করিলেন । 

ক্রম্ওএল্, যে সনয়ে আঁয়রলগু জয় করিতে যান 
তাহার কিঞ্চিৎ পুর্েশ্মৃত ভূপতির জ্যেষ্ঠপুত্তর হলগু 

«হইতে মন্টরে।জ্ নামা প্রলিদ্ধ পেনাপতিকে ক্ষ- 
লণ্ডে প্রেরণ করেন । কিস্তু দন্টরোজ্ এই বার কিছুই 
করিতে পারিলেন নাঁ। তিনিয়ত হইয়া এডিনৃবর্গ 
নগরে নীত হইলেন এবং তথায় বিচারান্তে ভাহায় 

প্রাপদণ্ড হইল । কিন্তু স্কটলগীয়র1 প্রেস্বিটিরীয় 
ধর্ম-শাসন-প্রণালীর একান্তিক ভক্ত ছিল। তাহারা 
এরূপধর্ম-শাোসন-প্রণালী ইংলণ্ডেও প্রৰর্তিত ক- 

রিৰে এই অভিপ্রায়েই রাঁজার ৰিকদ্ধে অস্ত্রধাঁরণ 
করিয়! ইংলপীয় পার্লিরামেন্টের সহায়াতা,করি- 
পপ আপ পাস সপ পন পাপ সি এর সাপ 

+ভুগহাীক্ঞা নগর [মিব।সী আবাল বুহ্ধ হনিত! অন্ন নয় 

লহ ব)ক্ভিকে তিমি একোদ)ষে বিন করেন । 



স্কইদিগের সহিত যুদ্ধ ! ১০৯ 

যাছিল 7 স্তন্নাং যখন ভাহাঁরা দেখিলষে, ইণ্ডি- 

পেণ্ডেন্টপিথের প্রীর্ভাব হওয়াতে তাহাদিগের চি- 
ক্লপ্িত স্টনন সিদ্ধির ব্যাঘ।ত উপস্থিত হইল, ত- 

খন স্কটলপ্য়ে রা রাজপুত্রকে স্বদেশে.আহ্বীন করিল" 
এবং ভীহাকে প্রেস্বিটরীয় মতাঁবলম্বন করিতে স্বী- 
কাঁর করাইয়, রাঁজ্যপ্রদাঁন করিতে অঙ্গীকার কন্নীল। 

ভ্রমওএল্+ এই সংবাঁদ প্রাপ্তি মাত্র আঁয়র্লগু হইতে 
লগুনে আগনন করিলেন 'এবং সত্বর পদে স্কটলগ্ে 
শিয়। উপস্থিত হইলেন। স্কট সৈন্যগ্ণ, নির্কেখখ 
বাঁজকদিগের পরানর্শান্ুসাঁরে ণ্ডন্বাঁরের যুদ্ধে 
গরাবলতর বেগে ভ্রম্ঙঞএলের প্রতি আক্রমণ 

করিল কিন্ত যেমন কোঁন মৃত্পীত্রের প্রহারে 

্ঢ আঁয়সাস্ত্ের কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত এ 

দুর্ষল পাত্রই স্বয়ং খণ্ড২ হইয়] যায়, পা কট্- 
উসন্যও লেখহ-পাঁশ্বকদিগের সহিত যদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়। পড়িল। ক্রুম্ওয়েল্ ইহার পঁরএক বৎসর 
স্কট্লণ্ডে আবস্থিত্তি করেল । স্কট্লভ্তীয়েরা পুনর্ব্বার 
ইলন্য সংগ্রহ করিল-_রাঁজ পুত্রকে রাঁজমুকুট ধারণ 
করাইল_-কিন্ত পুর্ব যুদ্ধে এমনি শিক্ষা! পাইয়।ছিল 
যে কোন মতেই আঁর দন্ম,খ সংশ্রামে এরত্ধ হইতে 

সাহস কক্পিল না । তাহারা কেশল পুরবর্বক কখন 

এদিক কখন ওদিক করিয়া ভ্রমণ করিয়া নেড়াইতে 
লাগিল হঠাৎ স্কট্সেনখনী দেখিলেন যেঃ ইহলগ 

গননের পথমুক্ত হইয়া"আঁছে । তিনি তণ্ক্ষণাৎ স- 
খত 



১১০ ইৎল ডের ইতিহাপ। 

টসন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন 'এবং অতি দ্রুত 
গামনে লগ্ন নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন । ভ্রম 

ওএলও পশ্চাঁ২ আসিয়। রসের নগজজ স্কট সেই 
নার 'সন্দর্শন পাইলেন । তিনি অবিলম্বে আক্রমণ 
রুরিলেন এবং অভি তুমুল সংঞামের পর একেবারে 
বিপক্ষ দলকে বিধস্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র 
মহাঁকক্টে প্রীণমণত্র লইয়। পলায়ন করিয়াছিলেন । 
ক্রুম্ওএল্,ণমঙ্ক” নামক এক জন মেনাপতিকে ক্ষট- 
লণ্ডঙে রাখিয় আপনি লগুনে প্রত্যাগমন করিলেন | 

এপর্যন্ত পার্পিয়ামেন্ট এবং ইউসন্যগণের এক- 
মত্যছিল | কিন্ত বিপহুকাঁলের মৌহার্ট প্রাঁই 
সম্পদে ক্ছায়ী হয় না। পণর্লিয়ামেন্টে এবং ভ্রম” 
ওএলেবিবাঁদ উপ্থিত হইল | ক্রুম্্ওএল তৎক্ষণাঁ 

কতকণুডজি সৈনিক সমভিব্যবহরে গিয়া সদম্য- 
গণকে কটুবাঁক্যে ভিরক্কীর করত বলিলেন “ছি! ছি! 
তোরা দূর হ- দুর হ--ভদ্রেলৌকনিগকে এখাঁনে আ- 

দিতে দে আমি বলিতভেছি তোরা পাঁলিয়ামেন্টে 
বপিবার যোগ্য নহিম- ঈশ্বর তোঁদের পরিত্যাগ ক- 
রিয়াছেন”। এই বলিয়। তিনি উহাদিগকে দুর করিয়। 

দিলেন। ইহার পর ক্রম্ওএল আপন মতাল্ুগীনী 
কতকগুলি লোক লইয়! একটী নভ। করেন। এ স্ভাভে 
বেয়ার বৌন্ঃ নামা একজন অকন্মশ্য ব্যক্তি ছল! 
এই হেতু লোকে বিদ্রুপ করিয়। এ সভাকে বেয়ার” 
কোঁনের পার্লিয়।দেন্ট বলিত। সেই সভার সভ্যগণ 



ক্রম ওএলের শাসন-প্রণাঁলী |. ১১১ 

পুন্গএলের হজ্তে সথুদয় রাঁজশক্তি দমপ্পণ করিয়া 
উহাকে প্রোটে ক্উর', অর্থান্ রক্ষিতা উপাখি প্র 
দশন রুরিল ! প্রোট্েক্টর মহাশয় রাজ্য শাঁমন 
করিতেলাখিলেনখ তাহার সেনাপতিগণ এদেশেহ 

বিচাঁঁপত্ির হন্যে নিযুক্ত হইয়াক্ষ এমন উত্তমরূপে 
ধর্মাধিকরণের কার্য নির্ধাহু করিতে লাশিলেন 

ঘেকোঁথাঁও আর বিজ্রেহিগণ শীর্ষোক্তোলন করিতে 
পরিল না| প্রজ। মাত্রেই পূর্বাপেক্ষ: সুখসচ্ছন্দে 
কাঁলযাপন করিতে ল(খিল--ধন্ম বংক্রান্ত মত- 

ভেদ লইয়া? আর পুর্ষের ন্যায় গোলমাল হইতে 
পাতিল ন।--রেনধন্ কাথলিক ভিন্ন আর সকল 

প্রীষ্টানু অশ্প্রদার়ের লোক স্বং ইচ্ছান্সাঁরে ঈশ্ব- 
বলের উপাসনা করিব!র অনুমতি প্রাপ্ত হইল-চএক 
প্রকার “হে সুঅব্ লর্ডস্ঠ সভাও পুনঃ সংস্থ(পিত 
হইল--আর বাহিরে লর্ধত্রই ইংলগ্ডের সম্মান এবং 
গেখুরব বৃদ্ধি হইতে লাখিল | 

ক্রন্ওয়েল এইরূপে ইংলগ্ত্র স্বাধীনতা পহরণ 
করিলেন বটে, কিন্তু ভত্পরিবৰর্তভে তদেরশের 
মহিমা সম্বদ্ধন করিলেন | তীহাঁর দময় আবগ্ষি 

ইংরেজ নামটা সর্বদেশে মাঁননীর হইয়া! উঠিল। 
জেনূসের এবং চার্লসের সময়ে. ইংলণ্ু, ইউরোপীয় 

বদ নপক ১ ৯ প্ সস্ এা 

ক্ীভারতবর্ধে ভালুহৌনির একান্ত অনুমাদ্ধিত অনিয়ত 

শাসন প্রণালী কিয়দংশে একূপ | পঞ্জাব প্দেশে ইহা বিশি" 
ৰ 

স্টরূপে পছচলিত ছইয়াছে | « 



১১২, ইতলগ্ডের ইতিহাস? 

রাজাদিগের নিকট অতি হীনবল এবং নিতাস্ত 
অবজ্ঞেয় হইয়াছিল | ক্রমওয়েলের পৌতাখ্যক্ষ 
বেক্ নানক যুদ্ধবীর এথমে হলপ্ডের গর্ব চুর্ণ করি- 
লেন, পরে স্পেইন্ দেশের রার্জকে হীন-সন্ধি 

হণ করাইলেন এবং অনন্তর বার্ধরি দেশের জল- 
মস্াগণও তাঁহার যুদ্ধে পরাঁভিব ত্বীকাঁর করিল |. 
বেল্জিয়মের অন্তর্গত আ'ন্টর্প নগর ইংলগ্ডের অ- 
বিক্লৃত হইল এবং ইউরোপের মধো যেখানে যত 

এ্রটেফ্টান্ট মতাঁবলক্বী লোক বাদ করিত সকলেই 

ক্রেমওএলকে আপনাদিগের রক্ষিত] বলিয়। স্বীকার 
করিল এবং তভীহার দোহাই দিয়াই অনেকাঁনেক 
বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। পোপ ্বক্পৎ ক্রম্গএলের 
ভয়ে ভীত হইয়ছিলেন। তিনি কোঁন সময়ে 
পৌঁপকে এই. বলিয়1 পাঁঠাইয়াছিলেন বে, প্রটে- 
স্টান্টদ্রিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ ন। করিলে 
ইংলগুীয় কাঁমান সকলের ভীষণ ধ্র্নে রৌম নগরেও 
বিশ্রাত হইবে 1 পেপ জানিতেন যে, ক্রুম্গুএল্ যাহ 
বলেন তাহাই; করিয়। থংকেন | কদাপি উইশর বাঁ- 
ক্যের অন্যথ। হয় না। ফলতঃ যদি এ সময়ে ইউ- 

রোপখণ্ডে পুনর্ধাঁর ধর্্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইত, তবে 
ক্রদুওএল্ এটেন্টান্টি মাত্রেরই সেন পতি হইয়া খুদ্ধ- 

বিদ্যাঁর পরাকাঁষঠা প্রদর্শন করিতেন; তাহার সন্দেহ 
নাই । তিনি জন্মখবক্চিন্গে কখন কাহার নিকট 
পরাঁভৰ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং ভাঁদৃশ ধরন 



রিচণুর্ভ ক্রম এল! ১১৩ 

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে, বিবিধ কীর্তি-কলাপ 
সংস্থাপন দ্বারা ইংরেজদিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ 

হইতেন, তাহ! নিঃসন্দেহ 1. কিন্ত তাহা হইল 
না| ইংরেজরা অধিকাঁংশই' মনেহ ভীহাঁর প্রতি 
অত্যন্ত বিরক্ত ছিল, কেবল ভয় প্রয়ুক্তই কেহ কোন 
কথ। ৰলিতে পাঁরিত না। উহাদ্দিগের ভয় এমত 

প্রবল হইয়াছিল যে, তীহ।র মৃত্যু হইলে যখন 
তাহার পুজ্্র রিচার্ড প্রোটেক্টর উপাধি গ্রহণ 
পূর্কক সিংহাসনারেহণ করিলেন তখনও প্রথমতঃ 

কেহ কিছু বলিতে সাহন করিল না। কিন্ত গ্রজা* 

সাঁধাঁরণ কিছু না বলিলেও যে টৈসন্যগণ কর্তৃক 

ইংলগ্ডের শ(নন কার্ধ্য নির্বাহ হইতেছিল, তাঁহারা 
রিচার্ডের প্রতি অনুরক্ত ছিল ন।। কারণ তিনি বীর- 

পুকষ ছিলেন না। বীরত1 না থাকিলে টিলনিক 
পুক্কষদিগের স্থানে সম্ভম পাঁওয়। ছুক্ধর-__আর তিনি 

বাস্তবিক দাধুশীল হইয়াঁও ইগ্ডিপেগ্ন্টদিগের 
ন্যয় ধন্মধুজী ছিলেন না, অর্থাৎ কল কথাতেই 
ধন্মের বিচার এবং বাইবলের বচন আরতি করিয়। 
ভাকে গদ্ গদ হইতে পারিতেন লা । স্তর 
টসন্যগণ প্রথমতঃ রিচার্ডের শাসন অঙ্গীকার করিয়। 
সাধারণ-তক্্স সংস্থাঁপিত করিল বটে কিন্তু কল 

মেনর এফ প্রকার মত হইল না । কল সেনানীই: 

দনেহ আপনি ক্রন্ওএলের ন্যয় সর্ধব-কর্তৃত্ব লাভ 

করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে.লাশিলেন। সুতরাং 



5১৪ ইৎলগ্ডের ইতিহাস? 

ভাহাদিংশর পরস্পর বিবাদে রাঁজ্য পালনের সাতি- 
শয় বিশৃত্বল। উপস্থিত হইগ্লাছিল। 

এই সকল কারণে গ্রজা লাঁধারণ নিতান্ত বিরক্ত 
ইইয়! উঠিল এবং প্রায় সকলেই মনেহ এমভ 
প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যদি পুর্যের রীজবংশ 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে এই দুর্বত্ত সৈনিক- 
গণের হস্ত হইতে নিক্ষ,তি পাওয়। বায়, ভাহাও 
শ্রেয়ঃ । এই রূপে €লাঁকের মনের ভাব পরিব- 

রত হইয়। ক্রমে২ এপ্রস্বিটারীয় এবং রাজপক্ষীয় 
কলে একমত্যাঁবলম্বন করিল । এমত সময়ে ক্রয়” 
এল, যে মঙ্কনামক নেনার্পভিকে হৃট্লগ্ডে রাখিয়া 
আলিয়াছিলেন্ন তিনি লণ্ডন নগর স্থিত সে- 

নাদিগের অন্ুমত শাঁনন-প্রণালী অমান্য করিয়। 
আপনি স্টনন্যে ইংলগ্ডে প্রধেশ করিলেন | উনি 

প্রথমত; আপন অনভিপ্রেত কিছুই ব্যক্ত করেন 
নাই । কিন্তপরে যখন জনসাধারণের মল বুঝিতে 
পারিলেন তখন এক ব্বাধীন পালিয়ামেন্ট সভ। 
'অহ্বান করিয়। সেই সভার হস্তে রাঁজোর বন্দোবস্ত 

করণের ভার দিলেন । সকলেষ্ট নিশ্চয় করিয়াছিল 
ঘে, পার্লিয়ামেন্ট বাস্তবিক স্বাধীন ছইলে পূর্র্ব 
রাঁজবংশ পুনব্ধার সিংহাসনে সংস্থাপিত হইবে। 
ফলতঃ তাহাই হইল 1 প্রথম চার্লসের জ্যেষ্ঠ, 

পুজ মহাসমারোহ পুর্বর্ক ইংলগ্ডে পরিগৃহীত 
ছইলেন। জনসাধারণের আর আনন্দের পরি* 



দ্বিতীয় চলন . ১৬৫ 

সীমা রহিল জ11 চতুর্দিকে নৃত্যপীত হইতে 
লাগিল ।নগরের পয়ঃ প্রণালী পর্যন্ত মন্দিরায় 
পরিপুর্ণহইল--লগুন নগর দীপমালায় শোতমান 
হইল--ফেবল সেনাগণ মাত্রই অধোৌঁবদন হইয়। 

রহিল নচে আর সকলেই বিশুদ্ধ আনন্দ নীরে 
অভিষিক্ত হইতে লাগিল | এই রূপে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে 
দ্বিতীয় চালপসের শুভ আমন হয় । ৮" 

রে 

অইম অধ্যায়! 

১৬্প চটি ০০৪৪০ 

[দ্বিতীয় চার্ল "রীতি পরিবতত--হপণ্ডের সন্ত খুষ্ঠী 
চঞ$র্দশ ন্পুই- পার্পিয়ামেন্টের সহিত বিবাদ--হেবিয়ল কর্পসূ-- 

টাইট ওয়েটিনৃ- রোমান কাখলিকদিং?র পৃত্ি অতত]াচার* 

ভাছার নিবারণ 1 ] 

দ্বিতীয় ' চার্লস রাঁজাসন প্রাপ্ত ছইয়াই প্ররথ- 
াভঃ ব্দ লাধারণের প্রতি ক্ষমা বিস্তার করিয়। 

এইরূপ; ঘোষণা করাইলেন যে, পুর্বরাস্ট।-বি- 
গ্রুবে যাহাদিখেব রাজার প্রাথ ববে 1বশিষ্ট সংআহ 

চিল তভ্ভিষ্ন 'অপর কেহই গুনীয় ছইবে ম1 
অতএব বাঁজ-হত্যাঞকারী কতিপয় ব্যপডি মাত না 
হইল আর ভ্রম্ওএল প্রভৃতি ধারা পুর্বে 



১১৬ ইত্লপ্ডের ইতিহাস! 

কাঁলবশে লোকাঁন্তর, গমন করিয়াছিলেন তাহাঁদিগণের 
শব সমাধিস্থান হইতে উৎখাত হইয়। ফাঁসি কান্ঠে 
উদ্বন্ব হইল | ইংলগডের শ্রজ। সাধারণ স্বদেশে 

রাজ। না খাঁকায় এত কষ পাঁইয়। ছিল যে, এ- 
ক্ষণে রাজার আগমন হওয়াতে তাহারা তৎ্প্রাতি 

একান্ত ভক্তিমাঁন হইয়া! পড়িল | রাজ্য শাসনের 
প্রণালী রাক,বিপ্রবের পুবের্ব যে রূপ.ছিল অতি 
শীঘ্ সেই অবস্থাপন্ন হইতে লাঁশিল | ধর্ম শী 
সনের ও পুরকর্ষ প্রণালী সংস্থাপিতত হইল অর্থশৃৎ 
মধ্যে-€প্রস্বিটরীয় এবং ইণ্ডিপেণ্্টে মত যেরূপ 
এবল হুইয়।ছিল আর তাহ রুহিল না, তম্মতাৰ- 

লম্থিগণ যাজকের কর্ম হইতে চুত হইল এবং এপি" 
ক্কোপেলীয়' মতের অনুযায়ী আর্চবিশপ, বিশপ এ্র- 
ভূতি হাজকথণ পুনব্বর্ধর বাঁজকতায় গ্রবর্তিত্ত 

হইলেন | অধিকস্ত পিউরিটানেরা প্রবল হইয়! 
দেশ. হইতে সকল আমোদ প্রমোদ নিরা- 
কত করিয়[ছিল; খৃষ্টমস্ দিনে পুকের্ব যে- 
রূপ ভুরি ভোঁজের এবং নৃত্য গীতের প্রথাছিল 

ভাহ। তাহার! রহিভ করিয়া এ দ্িবল উপাবাসে যাঁপন 

করিতে হয় এমত নির্দেশ করিয়ছিল | . উহ" 

দিগর পুর্বে ইংলণ্ডে নাঁটয ক্রিয়ার বিশোষ 
প্রুর্ভাব হইয়াছিল । পিউরিটানেরা তাহাও 
রহিত্ড করে-_ভল্ল,কের..নৃতাদেশখায় লেকে নমন্নিক 
আমোদ করিত, তাঁহাও নিষিদ্ধ হইব্।ছিল। ফ" 



রীতি পরিবর্তি £ " ১১৭ 

লভঃ পিউরিটানেরা আমোদ এমোদের পরম 
শত্রু ছিল | এক্ষ-ণ উহার। নিশ্ডেজ|, হওয়াতে 

সকলেই উহাঁদিখের . প্রতি বিদ্রপ করিতে লা" 
গিল এবং ইজ্জিয়দমন কার্যে একেবারে জলাঞ্জলি 
দিয়। সকলেই: যথেচ্ছাঁচার করিতে আরম্ত করিল। 
লম্পটতা, মাদক দ্রব্যসেবন, অক্রীল বাক্য ব্যবহণর, 
এই জকল সল্লোঁকের চিহ্ন হইয়! উঠিল | বা- 
হারা এ সকল কর্মে আমোদ লা করিত, তাঁহাঁ- 
রাই ছুস্ট, কুল মতি, এবং রাজ-বিদ্রোহী বলিয়। 
সকলের নিকট ভপমানিত ও পরিপী়িত হইত । 
রাজ। শ্বর়ং লম্পটের শেষ, চপলের শেবঃ অলনের 

শেষ এবং অধান্মিকের শেষ ছিলেন। গুণের 
মধ্যে তাহার কিঘি৪শ বক্তা শক্তি ছিল-_-কি- 
পি, বিদ্যাছিল এবং মন্টাঁ দিতান্ত কঠিন 
ছিল না। ফলত: লম্পট বাক্জিরা যদিও পরম 
স্বার্থপর হয় তথাপি পরছুঃখ দর্শনে তাহাদিগের 
কর্দাপি অধিক সুখান্গভীব হইতে পীরে লা। 
চার্নসেরও কেবল এ মাত্র গুণ ছিল। তিনি পর ছুঃখে 
কাতর না ছউন, কিন্তু যেকোন প্রকারে হউক উহার 

আমোদ প্রমোদের ভস্ত হইলেই বিরক্ত হইতেন | 
অক্লভী, অভাঁজন রাজা এমত কখনই: গভ্ভীর-প্র- 

কৃতি পুকযার্থ-সাদনে-তত্পর ইংরেজ জাতির 
অদ্ধাস্পদ হইতে পাঁরে না ৬ চাঁলন অভি শীঘই 
দেখিলেন যে, তাহার শ্রথম পার্লিয়ামেন্ট যত ভু" 



১১৮ "ইৎলগ্ডের ইতিহাস] 

ভিমান হইয়াছিল দ্দিতীয় ও ভূতীয় পার্িয়ামেন্ট 
সেরূপ রহিল লা। উহার) টাক দেওয়ায় ভনে- 
কানেক আপত্তি উত্থাপন করিতে লীগিল | অতএব 
তিনি ফুন্সরাঁজ চতুর্দশ লুইর নিকট ক্রমৃঞ এলের 
অধিষ্কত ভঙ্কর্ক-নগর বিক্রয় করিলেন এবহ জম- 

ধিক পণ .পাঁইকা। পউউ,শাঁস রাজকুমারীর পাণি- 
গ্রহণ করিলেন | এই: বিবাহে চার্লস্ পৌউ্?গিজ- 
কিশের স্থানে বন্ধই: দ্বীপ ষৌতক স্বরূর্পে প্রাপ্ত হন । 
কিন্ত এই দকল করিয়।ও রাজ। আপনার ক্যয়ে'প- 

যোগী অর্থ সংগ্রহ কর্রতে পারিলেন না অ-ুএব 

চ্িতিলি হলণ্ডের সহিত হুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন | তীহার 

মনেহ পরামর্শ এই ষে, যুদ্ধের খরচ বলিয়। চাহিলে 

পালিযাঁমেন্টের স্থানে অবশ্যই টাক। পাইব এবং 
তাহার কিয়দংশ দ্বার। আপনা প্রয়োজনীয় বায় 

নির্ফাহ হইতে পারিবে । রাজার কনিষ্ঠ সহে- 
দর জেনস্ রণপোৌঁত দমস্তের অধ্যক্ষ হইয়া ওল- 
ন্াজদগকে আক্রমণ 'করভ জয় লাঁভ করিলেন। 

কিন্ত খরচের অভাবে এ সকল রণ-পোন্ত অধিক 
কাল মুদ্বস্ছলে থাকিতে পারিল না। তাহাদিশেনর 

অধিকাংশই টেমস্ নদীতে আনীত হুইল এবং 
নাৰিক ও যোন্ধু বর্গকে ছাঁড়ীইয়। দেওয়া! গেল। 
গুলন্দাজের! এ সুযোগে টেমর নদীতে প্রবিষ্ট হইল 
গ্রবং ইংরেজদিগের জ্রন্তান বিংশতি খান বহু 

জাহাজ নষ্ট করিয়া ফেলিল 1 উহার মনে করিলে 



চত্ুদ্দশ লুই! ১১৯ 

এ সময় লগ্ডম. আক্রমণ করিয়া লয়ুদাঁয় প্রধংস 
করিতে পারিত | চার্লস্ গলন্দজদিশের সহিত 

হীন-সপ্ধি করিলেন। | 

এই সময়ে ফুন্সের রাজ। চতুর্দশ লুই অত্যন্ত 
প্রবল হইক্লাছিলেশ ॥ তিনি বেলচিয়ম এবং 

হলগু জয় করিবার নিমিত্ত মনে একান্ত ইচ্ছ,ক 
হইয়া এই মরামর্শ করিত্েছিলেন যে, যদি কোঁন 
মতে ইংরাঁজদিশীকে যুদ্ধ হইতে পিবত্ত রীখিতে 

পার, ক্ীহা হইলেই মানস সিদ্ধ হয়। এখানে 
ইতরাজেরাও নিষ্য় করিয়াছিল ফে, ফাল্স 
চিরকাল ইংলগ্ডের এতিযেগী, এক্ষণে সেই ফক্স 
এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, যদ উহাকে 
দমন করিবার কোঁন উপায় ন1! করা খায়, তবে 

সমূহ অনিষ ঘটিবার সম্ভীবনা। চার্লস আপন 
এজান্দগের মন বুবিতে পারিয়া উহাদিগকে তৃষ্ট 
করিবার নিমিত্ত ছলণ্ড এবং সুইডেনের সহিত 
সন্ধিবন্ধন করিলেন | এ ছুই দেশের লোৌঁকেই 
প্রটেষ্টাপ্ট মভাঁবলম্বীঃ আুতরাঁৎ ইংরেজেরা সমবশ্থী- 

দিগের সহিত সম্প্রীতি হওয়াতে পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইল | উহার তুষ্ট হইল বটে, কিন্ত বিশ্বাস 

সহকারে রাজ।র হস্তে অক অর্থ প্রদান করিতে 

সাহস করিল না ? রাজা হাতে টাকা পাইলে পাছে 
আপনি ব্যর্থ-কর্ে ব্যয় কন্ধরম,। অথবা] ভূতিভূক 

ৈোন্যের লংখা। বদ্ধি+ করিয়। দেশের স্বাধীনতা 



৯২০ ইৎলর ইতিহাপ 

নী করেন, এই ভয়ে কোন পল্লিয়ামেন্টই চাঁ- 
স্কে একেবারে অধিক টাক! দিতে ন্বীকাঁর ক" 
রিল না । ফলতঃ এ জনয়ের 'ইংরেজের! পাছে 
রাজার ভূতিভুক উমন্যের, সংখ্যা, বদ্ধি হয় ইহা! 
অতিশয় ভয় করিষ্ত | প্রুম্ঙওএলের ভূতিভূক 

সেনাখণ কর্তৃক নিষ্পীডিত হইয়া অনধি তাহার! 
তাদশ দৈন্যের প্রত সাতিশয়্ বিরক্ত ছইয়ছিল ! 

ফলত: চার্সসের সেনা সর্ব-শুদ্ধ পচ সহস্রের অধিক 
ছেল না_রাঁজ। নিজস্ব হইতেই ভাঁহাদিকীর ভূতি 

প্রান করিতেন-_ তথাপি পার্সিয়ামেন্ট এ ইসন্যের 
প্রভি অনুক্ষণ বিষ দৃর্টি নিক্ষেপ করিত। 

সে যাহা হউক, যখন চার্শস দেখিলেন যে) হলগু 
এবং সুইডেনের সহিভ জদ্ধি করিয় ও তিনি স্বঁভীষ 

সাধন করিডে পারিলেন ন। তখন তিনি অধিন 

কতর চুর্ট উপ্পায় অবলম্বন করিলেন। তাহার 
মনে নিতান্ত ইচ্ছ। ষে, আপিন যথেচ্ছ'চারী হন। 

পর্পিয়মেন্ট অধ্ধব। অন্য কেহ তীঁহাকে কোন কথা 
না নলিতে পারে। এই অভিএ্রায়ে তিনি ফাঁক্সিরাজ 
চতুর্দশ লুইর সহিত সংগোঁপনে এইব্প সন্ধি- 

ঘন্ধন করিলেন যে, লুই তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা 

দিবেন আর ইংলতীয় প্রজাদিগকে দমন করিয়। 

রাখিবার নিমিত্ত ফরাসী উসন্য দ্রিবেন | কিন্ত 
চার্লস্ রোমান কাথলিক্ষ ধর্ম পরিগ্রহ পুর্ব হল- 
গুদেশ জয় করণে লইর শাহাধ্য করিবেন, আৰ 



হলগডের ধহিত যুদ্ধ ! ১২১ 

কেখন মতে বাহাতে ফ্কান্সের মন্দ হয় এমত চেষ্ট! 
করিবেন না| নীচ-প্রক্কৃতি চার্লস এইরূপে লুইর 
ভূতিভূক হইতে স্বীকার করিয়] ক্যদেশের স্বাধীনতা? 
বিভ্রীত করিলেন) ইংরেজদিগের রণপেতি সমস্ত 
পুনরায় হলগ্ডের প্রতিকুলে ঘাত্রী করিল এবং সেই 
সময়েই ফাঁন্দগের অসংখ্য ক্ছলগামন উসল্য হলগুদেশ 
প্লাবিত করিয়া ফেলিল। গলন্দীজেরী এই স্ুজহত্ 
বিপহ পাঁত কাঁলে একী অপ্পবগ্মক্ক কিন্ত এবীপরু'দ্ধি 
এবং মো ৎসাহশালী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিল | 

ইইর নাম উইলিয়ম্4 ইনি হলণ্ডের াট্হোল্ডর 
অর্থবৎ প্রধান শান্তি-রক্ষক ছিংলন। ইনি ওলন্দাজ- 
দেগকে বলিলেন যে,যদিও আশমবদিগের দশ নিতাঁ- 

স্তই শান্রুর অধিকৃত হয়, তথাপি আমরা সকলে 
পরিবার জাহাজারোহণ .করিৰ এবং এসিয়!র 

মধ্যে জবা গ্রভৃতি ষে সমস্ত স্চ্রম্য স্থান আ- 

মাদিগের ভধিকত আছে? তথায় শিয়া বাস 

করিব । যেদেশের প্রজা মাত্রের এমত পরামর্শে 

সম্মতি হয় কাহাঁর সাধ্য যে দেই দেশকে পরাধীন 
করে ?1 ওলন্দাীজের। বাঁদ বাঁধিয়! সমুদ্র'জল হইতে 
'আপনলাদিগের দেশ রক্ষা করিয়া থাকে । উহ্বারাএই 
সগয়্ে সেই সকল বীদ খুলিয়া দিল | সমুদয় দেশ 
-জলে প্লাবিত হুইয়াগেজ ।'নগ্ররগুলি উন্নত স্থানে অ- 
বন্ছিত ছিল অতএব জঅযুস্রধে দ্বীপের ন্যায় দৃষ 

হইতে লাঁগিল। ফরধসী ইস্নাগণ অবিলম্বে রণ- 
(১১) 



১২২ ইহলগের ইতিহাস! 

ক্ষেত্র তাঁগ করিয়। প্রস্থান করিল 1 পরে ১৭৭৮ 

প্বীষ্টীবন্দে প্রতিপক্ষ রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর 
সন্ধিবদ্ধন হইল | চার্লমের ভ্রাতুস্পূত্রী মেরীর 
সহিত উক্ত উইলিয়মের বিষাহ হইল । ইংরেজ 
মাত্রেই ইহাতে পরম সন্তে!ষ প্রকাশ করিলেন। 

উহ্দিগের তাঁদৃশ জন্তোষের কারণ এই যে,' দলেই 
সময়ে রোমান কাথলিকদিগের প্রতি ইংলভীয় 

প্রটেক্টান্ট মতাঁবলম্বী প্রজ।গণের জুমহত্ড বিদ্বেষ ছিল। 
প্রথম জেমূনের সময়ে রোমান কাথলিকেরা যে দাকণ 

ভুর্মস্্রণা করে (অর্থাৎ বাকদ যোগে পা্িয়িমেন্ট 
ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করে) সেই' 
অবধি জকলের এই দৃঢ় প্রতীত হইয়াছিল ষেঃ 
পৌম!ন্ কাথনিকের! না করিতে পারে এমন ছুস্ক- 
স্সই নাই | এমন কি, চার্লন্ একবার একী আইন 
প্রচারিত করিয় ছিলেন তীহার মর্ম এই শে, সকল 

শ্বাহীয় সম্প্রদায়ের লোকের আঁপনাণপন মতাঁ- 
লুসাঁরে ঈশ্বরোপাঁপনা করিতে পাঁইবে? কিন্ত ইহাঁতে 
প্রটেন্টান্টগণ বুখী হয় নাই । ভাহার। ভাঁবিল যে 
দুর্ন্্রণ,-পর।য়ণ পৌত্লিক ধন্মা বলম্বী রোমান ক্লাঁথ- 
লিককর। যে প্রশ্রয় পাঁইবে,আমাদিণের তাহা না পাশ 
গুধাই ভাল] আবার এক সময়ে লপ্তশ্ নগর আম্মি- 

দাহে দগ্ধ হইয়াছিল 1 এ অগ্মিদাহ বাস্তবিক টদবাঁ- 

ঘন ঘটে ; কিন্তু সকজ্জেই বলিয়] উঠিল একর্মা রোমান্ 
কাথলিকেরাই করিয়াছে | সশ্ুতি কতিপয় ছুট 
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জোঁকে ইংরেজদিগের এরূপ বিদ্বেষ আঁছে জানিয়। 
এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রস্তুত করিল এবং তাহা লইয়ঃ 
মহা আন্দোলন করত জমুদ্দার দেশকে কিয়তকাল:, 
ব্যতিব্যস্ত, কতকগুলি :নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন 
বিনষ্ট, এবং আপনাঁদিগকে বিশিষ্ট ধনশালী এবং, 

গেরবান্বিত করিয়। তুলিল | . টাইটমুওএটিদ্, লাঁম। 
এক ব্যক্তি কোন: মাঁজিষ্টেরটের নিকট শপথ গ্রহণ 
পূর্বক এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল ঘে, রোমান 
কথলিকের।টেন্স নদীশ্ছিত জাহ।জ সকল নষ্ট এন্হ 

লগ্ন নগর দন্ধ ও এটেষ্টাপ্ট মাত্রের বধ এবহ 
রাজার প্রাণ সংহাঁর করিবার মনন করিয়াছে । 

ইতরাঁজ মাত্রেই শ্রী কথাতে বিশ্বীস করিল এবং 
এ জঅনয়ে সকল লোকের অন্তঃকরণে যে কিপর্থ্যস্ত 

ভয় এবং ক্রে(ধের উদ্দ্রেক হইয়াছিল তাহা এক্ষণে 
আন্ুমান করাও অসাধ্য 1 এই সকল গোলমাল উপ- 
স্থিত হইলে পার্লিয়ামেন্টে ছুইটী আইনের প্র- 
তাৰ হইল | তাহার একটর মন্ম এই যে, বিলি 
প্রটেক্ট(উ মতাবলম্বী না হইবেন, তিনি ক্নাপি 

ইংলগ্ডের সিংহাসনে অধ্িরূঢ়ু হইতে পারিবেন 
না। চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেন্সকে.রাঁজ্যাপিকারে 
বঞ্চিত করাঁই এই আইনের উদ্দেশ্য । কারণ তিনি 
রোমান, কাঁথলিক ধণ্ম গ্রহণ করিয়া] জনসাঁধা- 
রণকে অতিশয় বিরক্ত করিয়ুুছেলেন | আর দ্দিতীয় 
জধুইন অদ্যাপি প্রচদিত আছে এবং উহ! দারা 
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ইংলগ্ডের প্রজামাত্রের স্বাধীন]: রক্ষ। হইতেছে। 
উহাকে “হেবিয়স্ কর্পন্ঠ ৰলে। এই 'আইন অনু- 
সারে কোন ব্যক্তি রারাকদ্ধ:ভইলে সে কাঁরা- 
ফেশজল ও .বিচারের প্রার্থনা! করিতে পীরে এবং 
তীদৃশ প্রার্থন! বিচার পতি মীত্রকেই অরশ্য পরি- 
পুরণ করিতে হয়।: এই সময়ে পার্সিয়াদেন্টের যে 
সকল সদসাগণ রাজি পক্ষীয় ছিলেন তাহারা 

*“টোরি” এবং ধাহারা প্রজাপক ছিলেন আাহার। 

“ুইগ্* নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই দুইটা নামই 
প্রথমে অতি নিন্দলীয় ছিল| কিন্ত ক্রমে অতি 

মহাজন সমুহের পরিগূহীত হওয়াতে এক্ষণে উ- 
হাঁর। আর নিন্দাবাঁচক হয় ন1” এই ছুই দল অ- 
দ্যাবধি পরস্পরের মহিত তর্ক করিয়। আগিতেছেন 

এবং উহাদিগের পরম্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারাই ইহল- 
গর রাঁজ নীতি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়। উঠিতেছে। 

যাহীহউক, ইংলন্তীয় প্রজাঁগণ উাইটজ-ওএটিস্ 
প্রভৃতি দুষ্টগণের এ্রবঞ্চনায় রোমান্ কাঁথলিকদি- 

গের প্রতি কিছুকাল অত্যাঁচার করিয়। পরিশেষে 

টি পারিল যে, এ সকল বিষয়ে রোনান্ কাঁথ- 
বিদেশের কোন দোবই নাই; অতএব তাহার। 
রাঁজ্খর ভ্রীতা জেম্সকে রাঁজ্/াধিকার চুযুত করিবার 
নিমিত্ত প্রথমে যেমন: যত্রবান হইয়াছিল শেষে আর 
তেমন রহিল ন।। চধর্লসু প্রজাদ্িগের এ রূপ অস্িমত 
বুবিয়া প।লিয়ামেন্ট ভঙ্গ করিয়। দিলেন এবং 'ফাঁন্স- 
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রঁজ লুইর নিকট হইতে আপনার ব্যর়োপযোশী 
টাক পাইয়। আর নুতন পার্লিয়ামেন্টের আহকানি 
করিলেন নী1. ফলতঃ ভিনি এক্ষণে দিল যচ্ছেইস, 

চারী রাঁজার ন্যায় সমুদায় রাজশক্তি. গ্রহণের উ- 

পক্রম করিতেছিলেন । তদ্দর্শনে পুর্ব পাঁলিযীমে- 
ন্টের কতিপয় সদদা স্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ 

ভয়ে ভীত হইয়। রাজদ্রেহের পরামর্শ করিলেন। 
অত সচ্চরিত্র, স্বিদ্বান, নীতিজ্ঞ কতিপর ব্যক্তিক্চএই: 

রূপ দুর্মন্রণাঁয় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তীহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়। পড়িল এবং 

উহা রাঁজনগ্ডে দণ্ডিত হইলেন । কিয় কাঁল পরে 

রাঁজার পরলোক হইল । তিনি মৃত্যুকালে রোমান 
কাঁথলিক ধন্মে বিশ্বাস খ্যাপন করিয়।ছিলেন। 

স্পীড | 

নবম অধ্যায়! 

[দ্বিতীয় জেমুস--ভীহার চরিত্র মনমৌথের বিশ 

জ্োহ-.রামান কাখলিকদিখের প্াবন্/--বিশপন্দিগের ভি 
অত]াচার-বিঢারপতি জেফিজ--উইলিযের আগমন-_যাঁজীর 

দিত নিয় নিবস্ধন--রাউংপরিব্ত।] 

নিতীয় চার্লসের যৃত্যু হইলে আহার ভ্রাত! 
পকিতীয় জেমস" উপাধি শ্রহঞ্চরর্বক ইংলগ্ডের রাজা- 

ক্কলিডনি। রলল পৃভৃতিত 
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সনে উপবিষহুইজেন। ইনি রোঁমাঁন কাঁথালক খ- 
স্ীবলস্বী ছিলেন বলিয়া হুইর্গ পক্ষীয় অনেকে 
পুর্বে এমত চেক্টা করিয়(ছিল বে, জেম্স রাজ্যা- 
ধিকঁরে বঞ্চিত হন | কিন্ত মৃত ভূপা,লর কৌশল 
এবং হুইগদ্দিগের অত্যাচার, এই ছুই কারণে প্রজ+ 
সাধারণ উক্ত চেষ্টার পক্ষ পতী হয় নাই] প্র- 
তুযুত রোমান, কাথলিকিশের প্রতি অবথা অ- 
ত্যাচার কর! হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়। অ- 
নেকেই মনে২ জেণ্সের পঞ্গতাঁবলম্বন করিয়াছিল। 
জেমস ঘদি কুমানুষ হইতেন; তবে অনায়াসেই আঁ 
পনি সুখ সচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া আপন বংশে 

রাজাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন । কিন্ত জেম্দের 
নাঁনা দোষ হেল। তিনি রে(মাঁন্ কাথলিক ধম্মের 

নিতীন্ত গেড় ছিলেন । তাহার প্রতিও নিতান্ত 
নীচ এবং ঝুদ্ধি অত্যন্ত স্থ,ল ছিল; আর ভিনি লোঁ- 
কের ছুঃখ দেখিয়। দুঃখিত হইতে জানিতেন না। 

প্রত্যুত অন্যের ক্লেশ দর্শনে তীহাঁর বিলক্ষণ আঁন- 
ন্রনুভব হইত | গুণের মধ্য তিনি পরিঅম করিতে 
পাঁরিভেন এৰং তীহীর কাঁপটয দোঁষ নিতান্ত 
অধিক ছিল, এমত বল। যায় না। 

যে সকল হুইশ্ পক্ষীয় লোক পুর্বে জেমসের 

বিকদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই নির্ধা- 

সিত হইয়। হলগ্ডে প্রস্থান করে | উহাদিগের 
মধ্যে ডিউক অব্ মন্ মেথ্ঃ নামা একজন প্রপিদ্ধ 
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তুমাখিকীরী ছিলেন | ইনি স্থিতীয় চখর্লসের উপ- 
পত্বী-গর্জজত পভ 1 চার্লস ও: পুজের প্রতি 
আতিশয় শ্েহৰান ছিলেন এবং উহাকে যথেক্ট 

'ভুদ্যধিকাঁর প্রদান করত অতি সদ্বংশীয়] কোন 
কাঁমিনীর' সহিত বিবাহ: দ্িয়ছিলেন | মন্ মেখথ 
দেখিতে পরম সুন্দর, বিবিধ কলাবিদ্যায় স্থপণ্ডিত, 
সদয়ান্তঃ করণ, এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজা তাহাঁকে 

কোন যুদ্ধে সেনাপতি করিয়1 পাঠান, তিনি সেই 
যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। ' এই সকল কারণে 
মন্মৌথ সর্ব 'সাধারণ প্রজ্ঞাঁবর্গের লিতীন্ত অনু 

রাশ ভাজন হইয়ছিলেন । পরিশেষে জেমসকে 
রাজ্যাঁধিকারে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন ষড়যন্ত্রে 
মিলিত হইয়। নেই দেব" সপ্রমণ হইলে তিনি 
নির্বানিত হয়েন । 

যে সকল লোক বহুকাঁল বিবাদিত হইয়] থাকে, 
তাহা র। প্রায়ই মনে এমত ভাবে যে, পুর্ধেবে আমা- 
দিগের বন্ধুবর্গ যেরূপ স্পেহবাঁন ছিলেন এবং লোকে 

আনাদিগের ধেরপ মাঁনসম্ভম কাঁরত দেই সকলই 
চিরক।ল বর্তমান থাকিবে, আবার দেশে যাইতে 
প!ইলেই দেই জনুদায়ই পাঁইব.। মন্ মৌখেরও এ 
ভ্রম হইয়াছিল । তিনি ভাঁবিক্লাছিলেন যে দদ্বতীয় 
জেমূস কখনই এজত্রিয় হইতে পারিবেন নন 
আমি যাইয়া উপস্থিত হইলে ইংলগ্ডের সকল 
লেক একবারে আমর পক্ষতখবলম্বন করিবে এৰং 
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আমি তাহা হইলে অনায়াসে বাঁজ। হইতে পারিব। 
এই ভাবিক্! তিনি কতিপয় ভনুচর সমভিব্যাহাতর 
ইংলণ্ডে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । কতক 
শুলি কষক ও অন্যান্য লাশান্য লোঁক ভীহাঁর সহিত 
মিলিত হইল । কিন্তু ভদ্রলোক মাত্রেই এই 
বিদ্রোহে হম্তাপ্পুণ করিলেন ন। | স্ৃতরাং মন্- 
মেথ্ অতি শীঘুই রাজ উৈন্য কর্তৃক পরাঁভৃত 
হইয়। বন্দীক্ত হইলেন | ইনি রণবন্দী হইয়। 
জেমৃসের সমক্ষে নীত হইলে যৎ্পরোনাত্তি নীচতা! 
প্রকাঁশ পুর্ধক আপন জীবন ভিক্ষা করিয়।ছিলেন । 

কিন্ত জেমূসের পাঁধাণহ্ৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করাইতে 
পরিলেন না| বিচারে দোষী প্রমাণ হইয়। ঘাতক 
হস্তে সমর্পিত হইলেন ॥ | 

এই লময়ে মন্মেখথ্রে বদ্ধ এবং হুইগ্ দলের 
অতি প্রধান পডিউক অব অজ্ণইল্গ” নামক এসিদ্ধ 

ভুম্যধিকারী স্কট্লগে- অবতীর্ণ হইক্সা বিদ্রোহ 
ডণ্থণপন করিয়াছিলেন" | কিন্তু তিনি ক₹ন্তকার্য্য 

হইতে পারলেন না| বন্দীক্কত হইয়। এডিন্বর্গ 
নগরে আর্নীত এবং তথায় বিচারান্তে নিহত্ত 

হইলেন। এইরূপে শত্রু দমন হওয়াতে জেমসের 
অতিশয় সাহস হইয়। উঠিল | তিনি ভাবি- 
লেন আপনি সমুদয় এজাবর্গের ধন্র প্রণালী 

পরিবর্তিত করিতে শ্ারিবেন। অতএব রোমান, 

কাথলিকদিশকে প্রধান২ রাজ" কার্যে নিযুক্ত করিতে 
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লাগিলেন এবহ ধশ্মোপধনায় কেহ কাঁহাঁর প্রুতি- 

বন্ধকত1 করিতে পাঁরিবেক নাঞ্এই: যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়। প্রকাশ্যরূপে রোমান কাথখলক মতের 
পোঁষকত! করিতে লাশিলেন | এপর্য্যন্ত এপি- 

স্কোগেলীয় যাঁজকগণ রাজার বিকদ্ধাচরণে প্ররত্ত 
হয় নাই! প্রত্যুত তিনি দত অত্যাচার. করিয়(ছি- 
লেন সকলেরই পোৌঁষকতা করিয়া জেঁক ন্নকলকে 
এই: বলিয়া! শান্ত করিবার চেযটা করিরাঁছিল যে, 
রাজার ফাঁহ। ইচ্ছ। হয় তাহাই করিতে পারেনঃ 
তাহাতে 'শ্রজানিগের কোন অপন্ত করিব'র 

ক্ষমতা, নাই. | 'কিন্ত .রেশমান্ কাঁথলিক ধন্মের 
প্রবেশ হইলে এ যাঁজকগণের আপনাদিরে৫গের 
ভন্নে হ'ত পড়িবে, এই. ভাবিয়। ছয়জন বিশর্প 
একমত্যান্থমরে রাঁজাঁর নিকট বিনয় পৃরর্বক প্রার্থন। 
করিলেন গে, মহারাজ ! আপনি রোমান, কাঁথলিক 

ধন্মের পক্ষত পরিত্যাগ ককন। রাজ! এ আ- 

বেদন পত্র দর্শনে একেবারে ক্রোধে ভ্বলিয়। উঠি- 
লেন এবং উক্ত বিশপদ্িকে কারাবদ্ধ করিলেন | 

ইহার পুর্বে জেমৃসের প্রিয়তম বিচারপতি 
জেফ নাঁনা নরপিশীচ বিবিধ পৰকধদণ্ড , প্রণয়ন 

দ্বার] প্রজানাধারণকে উত্তক্ত করিয়হিল। তাহখর 
পর আব. রোঁমাঁন্কীথলিকদিগের প্রাদুর্ভাব হই- 
বাঁর উপক্রম হইল এবং এই.স্রময়েই রাঁজ্ী এক নব- 
কুপার প্রমব করিলেন |-জুতরাহ  পরজ।গণ দেখিল যে, 
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জেমসের মৃতু হইলেও তাহার। লিঙ্কুতি পাইবে 
নাঃ তত্পুভ্ত পিভধন্ম পরিগ্রহ পূর্বক পুনর্বর 
উহাঁদিশকে পীড়া দিবে | এই সকল কারণে ক্রোৰ; 
ঘেষ এবং ভয় ইভা প্রবল ভাঁবের জাঁবি ভব 
হওয়াতে এজ মাত্রেই বিক্রোহোশ্বখ হইয়।, উ- 
ঠিল। এই সময়ে ইহলগ্ডেত প্রব(নং কতিপয় ব্যক্তি 
গোপনে হলগ্ডের “্টাট্হোনুড়র+ .উইলিয়নকে স্ব- 
দেশে রাঁজ(নন গ্রহণ করণার্থ নিমস্ত্রণ করিলেন। 
ইলিয়ম জেমসের জানাত। এবং ভাগিনের ছি- 

লেন। তিনি ভাবিলেন যে, ষদি জেসন ইংলগ্ডত্ন 

রাজ। থাকেন এবহ . ম্বরর্মীবলম্বী প্রবল প্রতাপ 
চতুর্দশ লুইর পক্ষভাঁবলম্বন করেন, ভবে কোঁন 
মতেই প্রটেফ্টান্ট ধন্মের উন্নতি হইতে পারিবে নাঃ 
কিন্ত যদি ইংলগুকে আপন হস্তে পাই তবে অ- 
ক্রেশেই লুইর গর্ব্ব খর্ব করিতে পারি, এই ভাবিয়। 

উইলিয়ম সটৈন্যে ইংলণ্ডে অ'গমন করিলেন । 
জেমূমের অনুচরবর্গ সকলেই জেননক্ধে পরিত্যাগ 
করিল এবং তিনি স্বন্নং ছদ্মবেশে সপরিবারে 
স্বরাজ্য পরিভাঁগ করিয়। ফান্স রাজের শরণাপন্ন 
হইলেন | -ইংলগ্ীয় পালিয়।মেন্ট সভার সদল্যগণ 
এই আদেশ করিলেন বে, “দ্বিতীয় জেমস শাঁসন- 
প্রণালী পরিবর্তিত, করিবার চে্ট। করিয়া, রাজ। 
পজার মধ্যে যে নিয়ম নিরপিত আছে, সে নিয়ম 
উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তিনি আপন রাজপদ 
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পরিতাগ করিয়াঞ্েন।, অভএ্ব ইংলগ্ের রাজ।- 
সন এক্ষণে শুন্য আছে ।” এই আদেশের সহিত 
কতকগুলি নিয়ম নির্দেশিত ' হইয়াছিল, উই- 
লিয়ম এবং ততঙপর্বী মেরী ইহার। নকল নিয়ম 
প্রতিপালনে দশ্মত হইলে উভব়ে ইংলগডের রাঁজা- 
সন ঞাগড হইলেন । 

ৰঙ্গদেশে ইংরেজদিগের যে শাসন প্রবর্তিত 
হয় তাহা যেমন তাৎকাঁলিক নবাবের দেগরা- 
তবে ঘটে এবং তাহাঁতেও যেমন কতকগুলি প্র- 

ধ[নহ হিন্দু এবং মুসলমান একমত্যহ্গসারে 
ইংরেজদিগকে সিংহাসন পরিশ্রহার্থে নিমন্ত্রণ ক- 
রেন, আর সেই জময়েও যেনন ইংরেজেরা কতকগুলি 
নিয়ম পালন করিতে স্বীকার করেন, ইংলগ্ডের যে 
রাঁষট,-পরিবর্ত ব্যাপার বণিত হইতেছে তাহাতে 
অবিকল সেইন্দধপ ঘটিয়াবোল। বিশেষের মধো 

. এই ঘে, ইংরেজদিগের পালিয়মেন্ট সভাছিল, সেই: 
সভার সভ্যগণ উইলিয়মকে কতিপয় নিয়মে ব্বাক্ষর 
করাইয়। পরে রাজ্য প্র ।ন করিলেন। এদেশে সেই- 
রূপ কোন নিয়ন পত্রে স্বাক্ষর করানহয় নাই । 

কিন্ত কোন নিয়ম-পত্রে স্বাক্ষর না হউক, তথার্পি 
দেই অবধি সকলেরই: প্রতীতি আছে যে, নবাঁৰ 

যে সকল দে'রাত্ম্ করিতেছিলেন, সেইরূপ কিছুই 
করিবেন না,গ্রমত প্ৰীকাঁর-করিয়াই ইংরেজেরা 
মুর্িদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পায়েল । 
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ঘা] হউক, ইউলিয়ম য়ে সকল নিয়ম এতিপলন 
করিতে স্বীকার করিলেন তাহারে বিটি কতিপয় 

নিয়মের মর্ম এই-থা| টি বি 
' প্রথমতঃ । টানি সম্মতি ব্যতিরেকে 

রাঁজ। নিজ ইচ্ছাতঃ , কোন সাই বদ রা মু 
করিতে প'রিবেন মা। | 

দ্বিতীয়তঃ | পার্লিয়ামেন্ট সভা ঘেরূপে ও যৎ্প- 

রিমাণে কর আদায় করিবার বিধি প্রদান করিবেন, 
রাজ, তন্ভিন্র অন্য .কোনরূপে..আথৰ। তদাঁবিক পরি- 

গাঁণে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন মা 

ভূৃতীয়ভঙ | এপ্রজামাত্রেই, রাঁজ অন্রিধানে আ- 
বেদন পত্র ৫পরণ করিতে পারিবে | রাজ। তজ্জন্য 

কাহার প্রতি কোন দণ্ড প্রদয়ন করিতে 

পণরিবেন ন]। 

চতুর্থতঃ রাজা পার্লিয়নেন্টের স্মতি ব্যতি- 
রেকে রাজ্য মধো তৃতিডুক টিনল্য রাখিতে 
পরিবেননা। 

পৃর্তমতঃ |. হান ধশ্মা খবলহ্বী প্রজার্গণ স্ব 
গৃহে অস্ত শস্তব রাখিতে পারিবেন! রাজা তাহা! 

নিবারণ করিতে পারিবেন লা। | 

যঠ্তঃ | পার্লিয়মেন্টের সদন্যগণ সম্পূর্ণ রূপ্পেই 
প্রজ। সাঁধাঁরণকর্তৃক মনোলীত হইবেন । রাজ? ভয় 
.উত্কোঢাদি ছারা প্রসউিগদিগের মত প্বিবর্তিত খা” 

রিয়া দিবার চেক্টা করিতে পণরিবেন না। 
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সগুমত: | পার্লিয়।মেন্টে বিলি ষে কথা বলুন 

ন। কেন, তক্জজনা তাহার প্রতি কোথাও অভিযেগ 

উত্থাপন হইতে পারিবে না । 

অস্টমতঃ | কোন বিচার পতি অযোগ্য ধনদণ্ড 

অথব। শরীর দণ্ড করিতে*গপ্রিবেল ন।1 

লবদতঃ | রাজজ্রোহ দোষের বিচরাবধ।রণ 

করা, যে সকল জুরির হস্তে সমর্পিত হইবে তাহা- 

দিশের সকল ব্যক্তিরই সর্বতে ভাবে স্বাপীন- 
জম্পতিশঙ্চলী হওয়। আবশ্যক হইবে | 

দশমতঃ | কোনব্যক্তি দে;বী প্রমাণ না হইতে 

হইতে “অমুক দোবী প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে 
যে অর্থ-দণ্ড গ্রহণ করা যাইবে তাহা তোমাকে 
দিব” রাজার! কাহার নিকট এমত জঙ্গীকার 
করিতে পারিবেন না।। 

একাদশতঃ | এজ| নাঁধারণের সর্ব একার ছুঃখ 

বিমৌচনের উপয়বধ|রণাঁর্থে এবং দেশীয় ব্যবস্থা 

সমস্ত সংশোধিত এবং দৃ়ীভূত করণার্থে শীঘৃ২ 

পার্লিয়ামেন্ট সভ্র আহ্ব।ন কর। আবশ্যক হইবে! 
দ্বাদশতঃ | রাজ বংশীয় কোন ব্যক্তি স্বয়ং 

রোৌনান্, কাথলিক নতাঁবিলশ্বী হইলে.অথব! তল্গত? 

ঘলহ্বী কাহাঁকেও বিবাহ কঠিলে মেই ব্াক্তি কদ(পি 

₹লগু য় মিংহানল প্রাপ্ত হইবেন না) এ্রজাগণ 
তাঁদৃশ রাক্তিকে বদ নিয়এ্আুপর যে কেহ ভাঙার 

€ *হ ) 



১৩৪... - ইৎলত্ডের-ইতিহাঁস ! 

উত্তরাধিকারী হইতে পারে তাহাকেই রাজাসন 
প্রদান করিবে । 

এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজ; ও প্রজা বিবাঁদ এক- 

বারে নিজ্পত্তি হইয়। গেল গ্রাজাপদ উশ্বরদত্ব* প্র- 

জার! রাজকাঁর্যো কোঁন কথা বলিবাঁর ক্ষমতা রাখে না, 
প্রথন জেমসের এই যে মত ছিল এত বিবাঁদ বিসম্বণ- 
দের পর তাহার সম্পুর্ণ বিপরীতই ঘটয়। উঠিল! 

-- শট 

দশম অধ্যায় । 

জপ (তে এপ 

[ভূভীয় উইলিয়ম--বিদেোহ দমন--&নএ্ হণের প্রথস্-ফ্কালের 

সহিত যুদ্ধ-রাজযাধকার নিয়ামক ব্যবন্ছা--কফান্সের সহত- 

যুদ্ধের উপক্রষ--উইলিয়মের চিত্র এন রাজীশমার্প ত্রেশ" 

প্ছটলণ্ড এব উ্লীণ্ডের লম্মিলন--হট।রিদিতের প্রবল) 1] 

তৃতীয় উইলিয়ম রাজাসন প্রীপ্ত হইলে গ্রটে- 
স্টান্ট মতাবিলম্বী প্রজামাত্রের মহা আঁলন্দ উপশ্থিত্ত 
হইল। কিন্ত আয়র্লশের কীথলিক গ্রজাগণ আর 
স্কটলণ্ডের পর্বতদেশীয় কেন্ট জাতীয় লোকের 
ঈইহান্ডে পরিতুষ্ট হলনা | উভয় দেশেদ্ অনেক 
যদ্ধের পর রাজগধৃক্সন শ্রচলিত হইতে পারিল। 



খণ গ্রহণের প্রথা! +৩% 

ধিশেষতঃ ভায়লগ্ডে জেমজ স্বয়ং উপস্থিত হই 
যাছিলেন। তাহাতে কাঁথলিক ধন্মশবলস্বিগণ 
প্রাণপণ, করিয়া তাহার কার্ধয সাধনে বতৃবান” 

হইয়াছিল । কিন্তু উইলিয়ন আপনি সসন্যে 
আয়র্লগ গমন করত প্রতিপক্ষ লমৃহকে ' পরা- 
জিত করিয্পা প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে 
সম্ুদায় রাজা উপশান্ত হইলে ইংলগুরাজ হলে 
যাত্রী করিয়। তথাঁয় ফাঁন্সের ফহিত খ্দ্ধে প্ররস্ত 
হইলেন । এই খুদ্ধে অনেক ধন বায় হয় এবং তত", 

সংগ্রহার্থ উইলিয়মকে পুঅঃ২ পার্লিয়ামেন্ট সভ। 

আহ্শন করিতে হইয়াছিল । তীহারই মধ্যে এক- 
বার টত্রবার্ধিক ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়। যায় অর্থাৎ 
এমন একটা নিয়ম নিবূপিত হইল যে প্রতি তি 
ব্সরের মধে; একহ বার স্তন পার্লিরামেন্ট সভশ 
সংস্থাপিত করা আবশ্যক | এই. জময়ে ইংল- 
গর খণ ও অনেক বৃদ্ধি হইয়াঁছিল। কিন্তু যেমন 

পুর্ধাপেক্ষা খণ বাঁড়িয়াছিল, ভেমনি তাহার স্ব 
দিবার নিয়মও পুর্ধের অপেক্ষ। উত্ধ হইয়াছিল । 
পূর্বে র)জার। খত দিরা প্রজাপি"গর স্থানে যে 
টকা ধার করিতেন, তাহার আদ কখন দি'তেন্দ 
আর কখনও দিতেন ন। | উইলিয়ম সংগ্রামের 

ব্যয় সাধনার্থে ষে. টাক। লইলেন, নিয়মিতরূপে 
তাহার সদ 'দিভে আরস্তক্স্ষরিলেন। এইবরূপে 
খণ ব্দ্ধি করাতে ঘে উইলিয়মের ফ্াজ্য আরও 



১৩৬. ইত্লপ্ডের ইতিহাস! 
দ্ঢ়তর এবং সমধিক বদ্ধমূল হইল, ত'ছা বলা 

বাল্য | কারণ, যত লেকে ভীহাকে টাকা ধার 

দিতে লশিল সকলেই উহার পক্ষত1বলম্বন্ করিল । 

ষে হেতু তীহা'র রীজ্য ঘাইলে উহাদিশের টাকাও 
একেবারে ফাইবে । কিন্তু এ সয়ে পুর্ব রাজা 
জেমসের পক্ষপাতী কতগুলি লোক ইৎলণ্ডে বান 
করিত উহাদিগকে “ধাকোবাইট্ঃ বলে | ও যাকোঁ- 

বাঁইটের) নিরন্তর মনে এই: চিন্ত। করিয় ছিল, 
কিরপে তাহাঁদিগের অভিমত ভূপাল প্ুলব্নীর 
আপন পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু 

উইলিকম উহাদিশের নিমিত্ত বিশ্ষে উদ্দিগ্ন না 
হইয়। যাহ(তে আপন চির পঞ্চিত মানস যে 

ফাক্সের রাজাকে দমন করেন, তাহাতেই সচেষ্ট 
থাঁঁকলেন। বন্ধ যুদ্ধের পর ফান্স রাজ খবব তেজ। 
হইয়া! আপনার খাব পরিভ্যাঁগ করত জগ্ি 
এরখর্থন। ' করিলেন 1 ১৬৯৭ শ্রীফীব্দে ইউরোপে 

জন্ধি সংস্করন হুইল | তাহার পার ১৭০০ ব্বীষ্টান্দে 

পার্লিয়ামেন্ট অভয়, রীজ্যাধিকাঁর নিষ্বীমক ব্যবস্থা 
প্রচলিত হয় | এই' ব্যবস্থান্থুপাঁরে ইহাই নিরূর্পিভ 
হইল ঘে,উইলিয়ম রাঁজ। নিঃসন্তান আছেন এবং রাজ্ঞী 
মেরী লোঁকান্তরগত হইয়াছেন | উইলিয়মের পর- 
লোঁক হইলে মেরীর কনিষ্ঠ ভশিনী “এন্* ইংল- 
গের অধিশ্বরী হই্ষন,। আর তিনিও নিরঞত্য 
হইয়। পরলোক গমন করিলে স্ভরাঁং ভীহার পর 



ফান্দের সহিত খুদ্ধের উপক্রম 1 ১৩৭ 

প্রথম জেমসের কন্যা এলিজেবেথের গরভজাত 
সোফিয়া, যিনি জঙ্দণির.জান্তরগত হানোবর এদেশের 
ভূষ্যধিকারীকে বিবাহ করিঘা ইলেন্রে,ু উপাখি 
পৃন্ত হইয়।ছেন, ভীহারই বংশে ইংলগ্ডের রাজ্য" 
ধিক/র যাইবে | 

ইহার কিছুকাল পরে পুনব্ষণার ফান্ের পরার 
সংগ্রাম হইবাঁর উপক্রম হইল। চতুর্দশ লুই আঁ” 
পন পৌত্রকে স্পেইন দেশের রজঠাধিকার প্রদান 
করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন । বাস্তবিক আাহীরই 
এ রাজ্যে প্রকৃত অধিকাঁরছিল বটে; কিন্তু ইস 
লগুরাজ ও জন্মণির সআট্ এবং হলও বাদী প্রজাগণ 
নকলেই' ভাঁবিলেন যে, ফন্সর।জ্য একাই এমত এররল 

যে, ইউরোপের অন্য সকল র।জারা মিলিত হুইয়। ও 
তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে কদাপি দমর্থ 

হেল । অতএব যদি পরাক্রান্ত ফাঁন্সের সহিত 

সুপ্রধন স্পেইন্রাজ্যের সংযোগ হয়, তবে আর 

ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির রক্ষা! নাই_-সক- 

লকেই হ্বান্সের অধীন হুইয়। থাকিতে হইবে 
এই ভাঁবিয়1 পূর্বোক্ত তিন জাতি একত্রে মিলত 
হইল | কিন্তু যাহার.বিশেষ যত্বে এবং কৌশজে 

উক্ত জাতিত্রয়ের এইন্সপ সম্মিলন হুইল তিন্দি 

স্বয়ং ইহা'র ফল ভোগ করিতে. পাঁরিলেন না 
উইলিয়ম রজার হঠ।ৎ মৃত্ু্ইল' । ইহার অস্প- 
ফাল পুর্বে তাহার প্রতিযোগী দ্বিতীয় জেমসও লো” 



১৩৮ ইৎলপ্ডের ইতিহাস 

কাস্তর গনন করিয়াছিলেন 1 ভাহার' এফ পুজ্জ টি 

এ ব্যাক্তি জীবন সত্ব আপনাকে ইংলগ্ডের অধী- 
শ্বর রলাইভ এবং চতুর্দশ লুই ও তাঁহার এ 
উপাপি স্বীকার. করিতেন এই হেতু ইংরেজের| 
উইকে প্রিটেগুরঞ্চবলিয়। থাকেন | 

উইলিয়ম রাজ! যে .অতি এধান লোক ছিলেন 
তার সন্দেহ নাই / তিনি কদাপি প্রজাগণের ' 
স্বাধীনতাপহরণ করিয়। আপনি যথেচ্ছাচারী 
হইবেন এমভ বাঞ্চ। করেন নাই | তীহার মতে 
স্বাধীন, তেজন্বী, সক্ষম, বুদ্ধিমান, বিদযাবাঁন 
প্রজকুলের অনুরাগ ভাঁজন হুইয়। রাঁজ্য করায় 
ধত গেখরব, উহ্হার্দিগকে হীন তেজ। এবং অক্ষম 

ও মূর্ধ করিয়, শাসন করায় তেমন গৌরবছিল না । 
ইহার রাজ কালে ইংরেজদিশের বর্তনাঁন সুনিয়ম 
জমন্তের অধিকাংশই সংস্থপিত হয় । ফলতঃ 

ইহার জময়ে স্কট্লগ্ীয় প্রজাগণ যে দুঃখ পাই- 
স/ছিল তাহাই ইহার মহ্িমার একমাত্র কলঙ্ক-_- 
ইঞ্ার চরিত্রে অন্য কোন বিশেব দেব দৃষ 
হয় না৷ 

পুর্ধেই বলাখিয়াছে যে, কু লণ্ডের পার্বত্য 
ভারে যেসকল অসভালোক বাম করিত তাহার। 

রাঁজ বিদ্রোহে এরত হইয়াঁছিল। এ বিদ্রোহ 

খে বক অনধিক অ।পনার অধিকার ধযাপন করে 

তাহাতে প্রিটেডর হল] হায় ! 



*্কট্লপ্তীয়দিগের প্রৃতি অত্যাচার! ১৭৯ 

দমন হইলে পর উইলিয়ম এইকধপ ঘোষণা করিয়। 
দেন যে, অমুক দিনের মধ্য যাহারা আঁ সয়] 

অধ্ধীনত্তা স্বীকার করিবে, ভাহদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন 

করা যাইবে; কিন্ত যাহারা তদপেক্ষ! অধিক 
বিলম্ব করিবে তাঁহার সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে | 
লফলেই সেই দিনের মধো আবয়। রাজার 

"নিকট অরধীলত। স্বীকার করিল; কেবল একজন' 

ভূম্যধিকাঁরী কা্ধ্যান্তর প্রতিবন্ধকে ঠিক সেই, 
সময়ে উপস্থিত হইতে পরেন নাই । তৎ্ক্ষণাঁ 

কতকগুলি টদনসিক এ ব্যক্তির অদ্বিকারে. €প্ররিত 

হুইল | তাঁহারা ছন্মবেশে গমন করিল-_-উক্ত ভূম্য- 
ধিকারীর আতিখ্য গ্রহণ করিল-_-এবং পরে উত্তভ- 

ঈরূপে পাল ভেোজনাদি সম্পন্ন করিয়। আপনাপন 

আস্ত্র শক্ত বিলির্গত করত তত্রত্া ছুর্ভাগ্য ব্যক্তি 
সমশুকে বিনাশ করিল এবং অগ্মিদাছে সকলের 

গৃছাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। 
অখর এক সময়ে কতকগুলি ক্ষট্লতীয় বণিকু, 

এক মডীবলন্বী হ্ুছইয়। উত্তর এবং দক্ষিণ আমি 
রিকার মধ্যবত্তাঁ পাঁনেমা যৌোজকের সন্নিহিত ভূ 
ভাগে একটী উপনিবেশ সংস্ছাপিত করিবার মানস 

করে। তাহছাদিগের এমত জভিশ্রায় ছিল যে, এঁ 

স্থানে উশনিবেশ প্রস্থত করিয়া ভাঁট্লান্ডিক ও. 
এশান্ত মহাসাগর দ্বার চউল্ও ভারতবর্ষ প্রস্থাতি 
মহাঁধনশালী দেশ সমস্ত বাণিজ্য করিতে আইদে। 
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ইংরেজেরা দেখিলেন যে, ভীহ। হইলে উইাদিগের 
প্রভুত্ব যার এবং স্কট্লন্তীয্েরা মহাশ্বধ্যশংলশ 
হুইয়1উঠে। এই ভাবিয়] উহ্বারা স্কটলগীয় ওঁপ- 
নিবেশিক.গণের খাদা সামজ্রী লইয়া যত জাহাজ 
হাইভ-সকলকেই পথের মধেট আটক, করিয়া! রাখি- 
তে লশিলেন-উপমিবেশের চতুর্ণিকস্থ যাবতীয় 
বন্য ইংণ্তীয়ান্ঞচ জাতিকে কস চকরিয়। 
তুলিলেন- আর পরিশেষে স্পেইন দেশে উকিল 
পঠাইয়। তাহাদিগকে এইবপ ভয় এ্রদর্শন করি- 
লেন বে, যদি তোঁমর। শীঘ্২ এ স্কটূলপ্তীর উপনি-. 
বেশ বিনষ্ট করিয়া না ফেল, ভন্তব আমেরিকা খণ্ডে 
আর ভোমাদিশের প্রভুত্ব খাকিবে লা । ইংরে- 
জদিগের এইরূপ শক্রুভাচরণে শ্কট্লপ্তীয় উপনিবেশ 
অতিশ্ীঘই বিন হইয়। শ্বেল। যত লোক ব্বদেশ 
তাধগ করিয়া আঁসিয়াছিল তাহারা অনেকেই: 
নান। কষ ভোগ করিয়া বিদেশে প্রাণভ্যবশ করিল । 
অত্তি অল্প লোক মাত্র স্বদেশে এ্রত্যাগমন করিয়। 

ইংরেজদিগের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ জঙ্গাঁইতে 
লীশগিল। উইিয়ম যে এইরূপ হইডে দিশ্লাছিলেন 
ইহাই ভাহর মত দেব বলিতে হয় । 

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যু হইলে ভাঁহার শ্যাঁ 
গলকা 'এন্* ইংলগ্ডের অধীশ্ব্রী হই জেলি এলের 

কোল বিশেষ শুণ স্থল, ন._-অন্তঃকরণ্ও অকপট 
সপ 

ক্বআমেরিক] খের আদিম নিধাশীদিগচক ইন্ডিয়ান বলে) 



নালত্রে।! ১৪ 

ছিল না-_আঁর বুদ্ধি শক্তিও উত্তম ছিল ন]। ইনি 
এপিক্ষোপেলীয় ধর্মের গোঁড়া ছিলেন? আর লি- 

বে্বোধ লোক মাত্রেই যেরূপ অন্যের পরাদর্শ শুনিয়া 
কার্ধ্য করে, ইনিও সেইরূপ করিতেন । আপনি 
কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিয়। কিছুই: করিতে পাৰি" 
তেন লা। এন্ প্রথমে ছুইগ্ নতাবলন্বীদিগের 
পরামর্শানুমারে কার্য্য করিতে লাখিলেন তাহার 
ক।রণ, আর্লঅব্ মার্লত্রে। নামক অতি প্রনিদ্ধ হুইগ 
ভূম্যধিকারীর বনিতাঁ, এই জময়ে রাঁজ্জীকে একান্ত 
বশীভূত করিয়ধছিলেন। সুতরাং রাজ্বী তাহার 

পরামন্ণিন্ুসারিণী ক্হইয়। মা্লব্রোকে আপন .মেন। 
পতিত্বে নিযুক্ত করিলে । মার্ল ব্রোর তুল্য সুদ্ধবিদয। 
বিশারদ বীরপুকব পৃথিবীতে অধিক জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই । ইনি সর্বদ। অতিশয় প্রতুযুৎ্পরন্নমভি ছি- 
লেন। কখনই ক্রোধ পরায়ণ হুইয়। অনাঁবধানত। 
প্রযুক্ত শক্রর নিকট জাপন ছিদ্র একশ করিতেন না 

এবং কদ।পি সংগ্রাম স্থলে ইহার কোন একার: ভ্রম 
উপস্থিত. হইত ন্|। সুতরাং যখন ভূতীয় উইলি- 

কমের প্রবর্তিত সন্ধির নিয়মানুসাঁরে হলগু, জর্দীণি 
এবং ইংলগ্ের ৈন্যগণ একত্রিত হইয়। মারল ব্রোকে 
আপনাদিগের অধিপতি স্বরূপে প্রাপ্ত হুইল, 

তখন যে ভ্রাহার। এতিপক্ষ ফরালী সেনাগণকে 
পুনঃংহ পরাভিৰ করিবে ত্রান্ীতে আশ্চর্য কি? 
ফলতঃ ইংলগ্ড যেন এত দিন নিদ্রাবস্থায় ছিল। 



১৪২ ইৎলপ্ডের ইতিহাঁস। 

এনের সময়ে, নেই নিড্র! ভঙ্গ হইলে ইউরোপের 
সকলেই দেখিতে পাইল যে, ভাতকাঁলিক ইংরে- 
জের। ক্রেসী এবং আজিন্কুরের খুদ্ধ-জেতা। মহাবীর- 
গণের নিতান্ত অনোগা সন্তান নহেন | ফাল্স 
এবং স্পেইন্ উভগ্প বাঁজোই ইতরাঁজদিশের অপ- 
রিলীম বীঃতা প্রকাশিত হইল-সমুদ্র খদ্ধেও 
ইংরাঁজদিগের প্রাবল্য পুনঃ২ সংস্থপপিত হইল-- 

এবং ভুমধ্যনাগরের দ্বার ও পৃথিবীর সকল দুর্গের 
মধ্যে সমধিক ছুলডঘ্য যে জিত্রাপ্টর নামক দুর্গ 
তাহ উহ্নীদিগের অধিকৃত হইল | এই সময়ে 

ইংলগ্ডের সহিত ক্কটলগ্ডের গ্গল্পূর্ণরূপে সম্মিলন 
হইয়। ঘাঁয়। অর্থাৎ প্রথম জেমসের সময়াবধি যদিও 
উভয় দেশের রাজশক্তি এক ব্যক্তিত্তেই সমর্পিতি 
হইয়াছিল বটে, তথ্ধাপি একাল পর্যান্ত্ হই দেশের 
পালিয়'মেন্ট, রাজকোঁষ, ব্যবস্থাপক-সমাজ ভিন্ন 
ছিল। এক্ষণে সেই সকলও মিলিয়। জন্পূর্ণরূপে 

এক হুইয়। গেল | তাহার কারণ, হ্কট্লত্তীয় প্রজা” 
গণ ইংরেজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করিতে না পাইয়। 
এবং ভাহার। পানাম ষোজকে যে উপনিবেশ সংস্থা" 

পিত করিবার নিমিত্ত যতু'করে, তাহা ব্যর্থ হওয়াতে 

অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল | উহাঁর। এই বলিয়। 
উঠিল .ঘে, আমর! আর ইহংলপ্ডের সহিত মিলিত 

হইয়া থাকিব না সত্ত্ব কোন ব্যক্তিকে রাজ্য 
শাসনের ভার প্রদান করিব। এই কথায় ইহরেজেরা 
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ভীত হইলেন এবং অনেক বাদানুকীদের গর এই 
নির্দারিত-হইল যে, স্থটলগু হইতে £৫ জন প্রাি- 
নিথি আনিয়। ইংলগ্ডের হোস 'অব্ কমন্স নামক 
সভায় উপবিষ্ট হইবে আর ১৬ জন স্কটলভীয় 
ভূম্যথিকাঁরী ইংলগ্ডের হেখস্ অধ লর্ডল্লামক সব 

ভাঁয় জলন প্রাপ্ত হইবেন | অপরম্ত উভয় দেশের 
মাল ও কেজদারী আইন পূর্রববত্থণাকিবে আর 
বাণিজ্যকার্যষে ইংরেজ এজাণ যে সকল ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, স্কট্লগ্ীয়েরীও সেই সকল 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন । সেই অবধি এই ছুই মিলিত 
রাজ্যের নাম খ্রেট ব্রিটেন হইয়।ছে। 

১৬৮৮ শালে যে রাঁজউ, পরিবর্ত হয়, সেই অ- 
বধি এপর্দ্যন্ত হুইগ্ মতাঁবলম্বী রাঁজনীভিজ্ঞবাক্কি 
পাই ইংলগ্ডের শাসন কার্য আপনাঁদিগের হস্ত 
পাত করিয়া রাখিক়়াছিলেন। কিন্ত ব্রুমেৎ এজ | 

সমূহ তীহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইরা উঠিল 
এবং টৌরি মতাবলহীরা নিরন্তর উহাদিশোর 
প্রতিপক্ষভাচরথ করিতে, লাগিল | যত দিন “মার্ল" 
ব্রোর” পত্বীরসহিত রাজ্জীব সৌহার্দছিল তাবৎ, 
টৌরিরা কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে 
বিবি ম্যাঁসাম্লীম্পী অতি চতুরা একজন সখী টেরি 
মতাবলম্িনী হইয়া রাজ্জীর মন ভাঙ্গাইয়! ক্রমেই 
মার্মত্রোর পীর প্রতি স্তহ্হার দুঢ়তর বিদ্বেষ 
জন্মাইয়। দিলেন, আয় “সেই সময়েই “লাঁকিবরেল' 
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ন.মা একজন ' সামান্য যাজক, জন জমক্ষে .টে রী 
মতের পৌধক একটী বক্তুতা করিয়াছিলেন । ছ্ছ- 
ইঞ্্ মন্দ্রিগগ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়1 ভাহার নামে 
পখর্দিয়ামেন্টে অভিষোধ করেন । ঘেই - অভিষো- 
গের ফলে সাঁকিবরেল একেবারে সমুদয় দেশ 

বিখ্যাত হইয়া)? উঠিলেন । লেখক সকল তীহার 

মতের অন্দোলন করিতে লাগিল এবং এই" ক- 

রিতেহ প্রজা মাত্রেই এ যাজকের এরতি এমত 
নিতান্ত শ্রদ্ধাপ্বিত হইল হযে, র।জ মন্ত্রীর। উহার 

গ্রতি কোন বিশেহ্ত দণ্ড এণয়ন করিতে সাহ- 

সিক হইলেন না । এইরূপে যখন রাঁজ্জীর বি- 
লক্ষণ বোধ হইল যে, হুইগেরা আর গ্রজ। প্রিয় 
নহে, তখন বিবি ম্যাসামের পরামর্শন্ুদ,রে 
তিনি প্রাচীন পার্পিয়ামেন্ট সভা ভঙ্গ করিয়। দিয়] 

একটা অভিনব সভার জাহ্বান করিলেন | এই! 

সভাতে টৌঠরী মতাবলশ্বী প্রতিনিধি বর্গেরই অমা- 
পার হইল--হুইগ্দিগের শক্তি বিলুপ্ত হইল--এবহ 

২ক্ষণাৎ্ যাহাতে ফান্সের সচ্ছিত সম্ধিবন্ধুন হয় 
এমত চেষ্টা হইতে ল[খিল। ইউটেট্ নগরে হল 

এবং ইংলগ্ডের শান কর্তৃগণ জন্মঘির সআাট্কে 
ত্যাগ করিয়। ফান্মের সহত সন্ধি করিলেল | | 

এই সময়ে ধাহণরা এনের মস্জ্রি-ত্ব নিযুক্ত হ- 
ইয়া! হিলেন, সীঙ্কাছিগের মধ্যে কেছহ প্রিটে- 
গুরকে রাজাসন দিবার লিমিস্ত সচেষ্ট হন | কিন্ত 
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ভাঁহানের মন্ত্রথা সনস্ভ পরিপক না হইতিত 

হইতেই বাঁজ্জীর পরলোক ' হওয়াতে 'এ সকল 

মন্্ণায় কোন উপকার দর্মিল না | প্রথম, জেমৃষের 
দ্রেখছিত্রী স্তত হা'নাঁবর দেশের, ইলেক্উটর প্রথম 
জর্দ উপাধি পরিশ্রহ পুর্ববক নির্ব্বিছে উহ 

জ্যের রাজানলনে অধিরূঢ হইলেন । | 

একাদশ অধ্যায় । 

[পৃথম জঞ্জ--হউখদিগের পুভাব--য|কোবাই-টর্দগের 

অভু্থ.ন_বহানিজে)র হিিতি অমূদ্ বুদ, রুদ্র রব্ট 

ওযাল পোল 3.7 * 

প্রথম জঙ্গ প্লেখিলেন যে, তিনি কেবল হুইগ্ন্- 

দিগের যত্ত্েই ইহলগ্ডের মিংহাঁকনাক্গড় ছইতে পা- 
রিয়াছেন, অতএব প্রথযাবধিই তিনি এ দলেন্র 

প্রতি বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
টেরি মাত্রেই তাহার রিষদৃর্ঠিভে পড়িল ।১ রাজার 
উচিত সকল এ্রজার প্রতিসএস্মীন দৃষ্টি রাখেন । 
রাজে। পক্ষপাতী হইলে রাজা শাসনে সহ দেখ 

(১৩) 
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উপস্থিত হয়। প্রথম জর্জ্দের রাজ্যকাঁলে হুইগ্ 

ন্প্রদারীর। প্রবল .হইয়। টৌরি মতাঁবলম্বী সকলকে 
একেবারে উত্াদিত করিবার মানস করিয়া তিহিলন। 

প্রধানহ টৌরীগণ কেহ বা রাজদণুভয়ে স্বদেশ হইতে 
প্রস্থান করিল । কেহব। দশে থাকিয়াই গোপনে 
ঘাকোবাইট্দিগের সহিত যোগ দিয়! প্রিটেগুরকে 
রাজাসন প্রদান করিবার নিশিভ মস্ত্রণা করিতে 

লাঁশগিল। আর কেহ হউলোক সাধারণের মনে 
লান! প্রকার ভয় উত্থাপন করাইয়। রাজকার্যের 
ব্যাধাত করিবার নিমিত উদ্োশ্ধী হইল । পরি- 
শেষে « আর্ল অব মার লামক কোন ভূম্যধিকারী 
স্কটলণ্ডের উত্তবূভাগে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন । 
হইল বাঁপী কেন্ট জাতীয় লোক সকল অনে- 
কেই ভ্ীহার সহিত মিলিত হইল এবং উহাদিগের 
সহায়তায় তিশি কফোর্থ লর্দীর উত্তরাঞ্চল সমুদয় 

অধিকার করিয়। লইলেন | এই সময়ে “নর্থন্বর্ল, 
এদেশ নিবাসী ণ্ধাকোবাইটেরা'ও অস্ত্র ধারণ ক- 
রিয়। উঠিল । যদ্দি প্রিটেওর স্বয়ং এঁকাঁলে উপাস্থিত 

হইয়। নিজ দলবের উত্সাহ বন্ধন করিতেন, বোধ 
হয়, তাহা হইলে এ বিজ্্রোহ অতিশয় ছয়ঙ্ষর হ- 
ইয়া উঠিত। এমন কি, কিছু' কুলের নিশিত্ত প্রি- 
টেগুর পুনর্বার আপন উৈতভৃক দিংহাঁসনে উপ- 
বিষ্ট হইলেও হই, প্লুরিতেন । কিন্তএ ব্যক্তির 
শরীয়ে কোন অসাধারণ" শুপগ্রীম ছিল লা! 
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তিনি বৈচক্ষণ্য বা সহম কিছুই প্রকীশকরিতে পাশ 
যেন লাই'। বিশেষতঃ তীহীর একমাত্র সহায় চতুর্দ্দশ 
লুইরও্ঁ এই: দময়ে পরলোক হখৃত্রা হইয়াঁছিল। 

ক্ুতরাং কীহাকে অসহায় হইয়া হুট্লগডে আন 

দিতে হইল এবহ তথায় উপস্থিত হইয়াও তিনি 
দীর্ঘ স্ুত্রিভ1 অবলম্বন পুর্বর্বক এক স্ছনেই নিশ্চিন্ত 
হইয়! থকিলেন | অতএব রাঁজ টসন্যগ্গণ অনা- 

মাসেই এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল এবং প্র্রি- 

টেগুর নিজ প্রাণ লইয়| পুনর্বার ফান্স দেশে প্রস্থান 

করিলেন । অনেকাঁনেক টেখরী এবং যাঁকৌঁবাইট্, 
সতাঁবলম্বী ভূম্যধিকারি গণ এই বিদ্রোহ -সং-্রৰ 
দেখষে দূষিত হুইয়1 রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । ক- 
খিত আছে যে, যেরক্ষ যত ঝড় সহ করে তাহার 

মূল ততই দৃঢ়তর রূপে অন্থদ্ধ হয়, | প্রথম জর্জ 
রাঁজত্বও এই বিদ্রোহ বাত্যা সহা করিয়া সেইর.প পৃ- 
ব্বাপেক্ষ। দৃঢ়তর হুইল এবহৎ হুইগ্দিগের প্রভীবও 
অখণ্তিত এবং অগ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই সময় 
হইতে ইংলগ্ডের" বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তুত হইতে 
লাগিল । তদ্দারা জনসাধারণের বিভবও বদ্ছিত 

হইল | এবং প্রজ। মাত্রের অন্তঃ করণে অর্থ লো- 
ভের অতি প্রবল তর আবিভ্বব হইল | বৈদে- 

শিক বাণিজ্য দ্বারা বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হস 

এই বোধ সকলের মনেইস্টৃর্তররূপে সম্বন্ধ হইলে 

'অনেকাঁনেক ছু লোক প্রতীরণা করিয়। অলীক 



১৪৮ ইৎলপ্তের ইতিহাস! 

বাণিজ্যের কপ্পনা প্রকাশ করত জনসাধারণের সর্ব" 
্বাপহরণ করিতে লাগিল 1. তন্মধ্যে সেধখ জী- 
কোম্পানী লীমক বে বণিকগম্প্রদীয় এই “সময়ে 
প্রাদুভূতি হয় তন্দ্রা সমধিক লোঁকেন্ মহাক্গতি 
হইবার উপক্রন হইফ্লাছিল। কিন্তু হে'স্অব্ কম" 
নলের বিশেব ষত্রে এ কোম্পানীর দ্বারা ঘত হানি 

হইবার অন্তাবন। ছিল,নতত হইল ন1 | “সন রবার্ট, 

ওয়।ল্পৌল্্ঃ নাঁঘা অতি বিচক্ষণ রাজবন্ত্রী ইহা 
যথেটিত ব্যবস্থা ও সঙ্পরাদর্শ প্রদান করেন | 
ফলতঃ ভিন্নই এই জগয়ে বাজান প্রধান মন্ত্িত্বে 
নিধুক্ত হইর। সমুদয় রাঁজকার্ধয নির্বাহ করিতে" 
ছিলেন । পার্লয়।সেন্টেত্র সভাগণ উীহাঁর সালে 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়। তিনি যাহা বলিতেল 

তাহাঁতেই সম্মত হইতেন | ওয়াল্পোল্ যেরূপ 
অপ্রতিহত প্রভাব হইয়াঁছিলেন "উহার পুর্কে 

কোঁন রাঁজমন্ত্রীই সেরূপ হইতে পারেন নাই। 
তাহার দকলইগুণ_ কেবল একটীমাত্র দোবষছিল। 
তীর মতে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যথার্থ ধর্ম 
শীল নাই। তিনি ভাঁবিতেন হে, সকলকেই: 
অর্থ দ্বার। বশশীস্ভৃত করাঁ যাইতে পাঁরে। বস্ততঃ 

ইংরেজেরা যে মনেহ অর্থের আতিশয় গৌরব 
করেন এবং মুখে যাহা বলুন কিন্ড বণিক বত্তির 

প্রাুভীৰ বশতঃ উঙ্থাদদিশোর চরিত্রে যে অবশ্যই: 

এ দোষ উপস্থিত হইয়াছে তীঁহ।. ওয়ালপো- 
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লের মন্ত্িত্বেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । ইংরেজ- 
দিগের বাণিজ্য বিস্তারের পথম হ্ত্রপাতি ভূতীয় 

উইলিয়মের সময় হইতে হয়। তৎ্কালে প্ৰান্ক 
অব ইংল” সংস্থাপিত হইয়া ছিল এবং সেই: 
বাঙ্ষের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া অন্যান্য আঁচ্য বণিক- 
গণ অনেকে একংল্গী দলবদ্ধ হএত কোম্পানী নাঁম 
ধারণ পুর্কক বহির্বাণিজ্ নিচক্ত হয়। তৃতীয় 

উইলিয়মের সময়াবধি ইংরেজদ্দিগের মধ্যে রাজ- 
কীয় খন গ্রহণের প্রথাও বিশিষরূপে প্রচ্জিত 

হইয়াছিল। সে প্রথা এই যে, গৃ্বর্মে্ট কোন্ 
নিঙ্গিদি পরিমাণে শ্বদ্র দ্রিবেন এমত স্বীকার করিয়। 
এজ! সমূহের স্থানে খণগ্রহণ করেন এবং তৎ- 
পরিবর্তে এক২ খানি কাগজ দেন। মনেই কাঁণজ্ 
বাজারে ভ্রীত ওর্পবত্রীভ হইতে পাঁরে। গরবর্ণমেন্ট 

উহার আসল কখন. কিরূপে দিবেন কিছুই স্বীকার 
করেন না| পুবের্ণক্ত বদিক কোল্পানীরই 
এইন্ূপ কাগজ অধিকাংশ ক্রয় করিয়! গবর্ণমেন্টের 
উভ্মর্ণ হইয়। উঠিক়াছিলেন | সুতরাং ইহার 
পর টবদেশিক রাজাদিখের সহিত সন্ধিবিগ্রহ যাহা 
কিছু বখন করিতে হইত তাহাতে এ উত্তমর্ণণণের 
য।ছাভে মঙ্গল হয় ইংলত্ীয় গবর্ণমেন্টের এমত করিয়। 
চলা নিতান্ত আয়োজনীয় হইয়। উঠিয়াছিল। এই: 
কারণে বণিক দলই: ইংলগ্ডের»মধ্যে অতিশয় এৰ্ল 
হইয়াছেন এবং পেই অবধি ভীহাদিগের বাণিজ্য 
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ফার্ষের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য ন। করয়। গবর্ণমেন্ট 

কোঁন কর্ণ: হুস্তাঁর্ণি করিতে লাহসিক হয়েন ন। | 

সপাং ই ...... 

দ্বাদশ অধ্যায়! 

[দ্বিতীয় জর্জ--স্পইনের লহিত যুন্ধ--ফান্সের সহিত" 
বৈ ্ হি 

খুদ্ধ-নবীন পিটেগ্ুর--এইলা জাপেহলর সন্ধি ইউলিয়য পিট 
'পৃধান ষক্দী 1] 

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জঙ্জের পরলেখক হয় | 

উহার পুত্র দ্বিতীয় জঙ্জ নাম ধারণ পুৰর্কক তগ- 
ক্ষণ, ইৎলগ্ডের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। 
প্রথমে ওযাল পোরলই'ইস্থার মন্ত্রিত্ব নিযুক্ত থাকেন 
এবং বিশিষ্ট ঘত্ব সহকারে স্বদেস্পীয়দিগকে কোন 

মুদ্ধে গ্রবত্ত হইতে দেন লাই। কিন্তু পরিশেষে 
কতকাল বণিক ধাহ:রা আমেরিকায় গিয়া তত্রভ্য 
স্পেলীয়দিগের লহিত বাণিজ্য করিবার ভীন করত 

থাকার লোকের অনেক অপচয়: করিতঃ ভাহার। 

স্পেনীয়দিগের দ্বার] স্ট;খাচিভ দণ্ড প্রাপ্ত হইলে 
স্যদেশশয়দিগের নিকট অংপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ 
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করিতে লাগিল । ইংরেজের। স্বজাতীয় কাহারও অপ” 
ম(ন হইলই ত্রষ্ধ হইয়! উঠেন -এ বিষয়ে উহ্াি" 
গের নায়।ন্যায় বিচর অভি অস্পই হইব থাকে ॥ 
সুতরাং প্রজামাঁত্রেই স্পেইন্ রাজ্যের সহিত খুদ্ধ 
করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাঙিল | রাজনস্ত্রী ওয়া- 
ল্পোঁল্ সহত্র চেষ্টা করিয়/ও উহাদিগকে শান্ত 
করিতে পারিলেন, ন।। 'অগত্য। উহাকে এই. 
অন্যায় যুদ্ধে প্রত হইতে হইল। কিন্তু এই 
যুদ্ধে ইংরেজের বিশেষ কিছুই লাভ করিতে 
পাঁরিলেন না। উহ্বারা যেমন পঁঠনেম। যোঁজকের 
অন্তর্গত পোৌর্টবেলো। ন/মক জছ্ুর্গনগর আবিকার 
করিলেন তেমন কলঙ্বিয়। এদেশ স্থিত কার্থাণীন। 
নগর আক্রমণ করিতে শিয়। অম্পূর্ণজূপেই পরাজিত 
হইয়। আদিলেন। এই সমর ইউরোপে আর 
একটা যুদ্বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।. তীহার 
কারণ এই যে, অষ্টিয়। সআট্ ষষ্ঠ. চর্লষের 
মৃত্যু হইলে ভীহীর পু সন্তান না থাকায়, মেরিয়া 
থেরীসা নাঙ্লী ভৎকন্য। পিভৃসিংহাঁসনে আরোহণ 
করিলেন ।' কিন্ত ফুঁম্স, দাকসনি. এবং বেবেরিয়। 

প্রভৃতি দেশের শাসন কর্তৃগণ মেরিয়ার অধিকার 
স্বীকার করিলেন ন11 তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল | 

ফান্সের বিপুল সেনায় সমুদীয় জম্মণি প্লাবিত করিয়া 
ফেলিল । ইংলগ"রাঁজ ভুুবিলেন যে তাহার পু” 
ধালুক্রমিক অধিকার হানোবরর দেশ এইবার হস্ত- 
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ৰহিভূভি হইয়া ষযইেবে অতএব তিনি মেরিয়ার 

সহিত লন্ধি বন্ধন করিলেন! এবং এজাবর্গের স্থানে 

ধর করিয়। যুদ্ধের ব্যয় সাধনোপষোগী অনেক অর্থ 
মেরিয়'র নিকট প্রেরণ করিলেন । এখানে অস্ত্রিয়া 

লাআজ্যের পজাগণ আপনাদিগের তাদৃশ গুণবতী 
সাহসিক রাজ্জীর দুরবস্থ। দর্শনে একান্ত দুঃখিত 

হইয়! আপনাদিগের প্রাণপণে ভীহাঁর হইয়। যুদ্ধ 
করিতে লাখিল। প্রতিপক্ষ টন্যগণ অত্যল্প- 
কাল মধেঃই পরাভূত হইল 1 মেরিয়ার কর্তৃত্ব 
সর্বত্রই পুনঃসংশ্থাপিত হইল এবং বাবেরিয়ার 

অধিপতি যিনি ইতঃপুর্ববে আট উপাধি এহণ 
করিয়1ছিলেনঃ তিনিও মহাদুঃখে লোকান্তর গমন 

করিলেন । কিন্ত রাজ্জী তখনও সন্ধি সংস্থাপনে 

ইচ্ছ,ক হয়েন লাই । ইংলগুরাজ স্বয়ং তাহার 
সাহাধ্যার্থে আমিয়াহেন জ'নিয়া তিনি ফান্সের 

গর্ধ্ষ খর্ব করণার্থে সুদঢ়-গ্রুতিজ্ঞ হইরা রহিলেন | 
এখানে ইংলগু রাঁজ জন্দণির অন্তর্গত মেইন্ প্র- 
দেশে সটসন্যে উপস্থিত হইয়। ফরুনী টসন্য কর্তৃক 
ডেটিঞ্জেস্ গ্রামের সন্নিধ(নে এমত কুষ্ঠলে রদ্ধ হই- 
যাছিলেন যে, যদি ফর।নীর। সতর্ক হইয়। তাহার 
পথ কদ্ধ করিয়। থাকিতে পারিত, তাহ। হইলেই উ- 
হাদিগের নিশ্চয় জয় লাভ হইত । কিন্ত ফরালী লোক 
সকল স্বভ1বতঃ তরল-মর্তি । উহার কখনই কোন 

ভাঁবী মঙ্গলের প্রতীক্ষায় ব বহছুরাল. নির্দান্বিত থা- 
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কিতে পারে নাঁ। উহার ইংলত্ীয় সৈন্যের প্রতি 
আধক্রমণ করিল, কিদ্ত কোনক্রমেই ত;হাদিশকে পঁ- 
রীজিত করিতে পাঁরিল না ।- সুতরাং ভীহাদিখকে 

অবিলম্বে উহাঠদিগের পথ মুক্ত করিয়। দিয়) প্রস্থান 

করিতে হইল-। ইহার পর ইংরেজ এবৎ ফরাপী সে- 
নায় ফন্টেনয় গ্রামের নিকট আর একটা যুদ্ধ ঘটিয় 
ছিল। সেই যুদ্ধে ফ'ন্সরাঁজ পঞ্চদশ লুই ম্য়ং 
উপন্িত ছিলেন । ইহাঁতে ইংরেজেরা পরাভূত 
হয় বটে, কিন্ত তাহাদিগের পাঁদীত সৈন্যগণ এদত 

শোঁর্্য প্রকাশ করিয়াছিল যে, এ পতাঁভবও উহাঁ- 
দিগের গেখুরব-স্চিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 

এই সগয়ে আবার রটেন সাআজ্য মধ্যে বিদ্রোহ 

উপস্থিত হইয়াছিল | সেই বিদ্রোহের হেতু পুর্ব 
প্রিটেগুরের পুজ নবীন ভ্রিটেগুরের স্কটলণ্ডে তাগ- 
মন। এই যুবাপুকষ আপন পিতীমহ রাজ্য অধি- 
কাঁর করিবার বাসনায় হঠাৎ ক্কটুলগ্ডের উন্নত অঞ্চলে 

আঙিয়। দর্শন দিলেন! ক:তপয় হাইলগু ভূম্য- 
ধিকাঁরী ততক্ষণাঁ সাহার সহিত মিলিত হইল 
এবং যেমন পর্কতোপরিস্থিত প্রজ্ববণ হইতে নিঃস্যত 

নদী সকল.ঘত নি্দে আগমন করিতে থাঁকে, ততই 
তাহদিগের বিস্তার বুধ হয় সেইরূপ উহ্ীর 
ইসন্য সংখ্যাও বদ্ধি হইতে লাঁশিল-। দুইদল ভ্কাঁজু 
উনমনা উইর নিকট পরীশ্থিব* প্রাপ্ত হইল 1: কিন্তু 
ক্রমে ইংলগ্ডের ৈনাগণ রাজ ভ্রাতা কন্বর্লগ্ডের 
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অধীনে আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিল | 
কলোডেন জামক স্থানে উভয় দলের জন্দর্শন 

হইল। হাইলগীয় ইসন্যগণ যত্পরেোঁনাস্তি সাঁ- 
হস প্রকাশ করিল কিন্ভ কিছুতেই কেন ফল 
দর্শিল না। নবীন প্রিটেণ্তর আপন প্রাণ মাত্র 

লইয়1 পলায়ন করিলেন | হাইলভ্ীয় লোক সক্ষ- 
লের প্রতি অনি পৰুষ ব্যবহার আঁরস্ভ হইল এবং 
পরে যাহাতে ভাঙাদিগের কুলতন্ত্রতা ভগ্ন হহইয়। 
যায় অর্থাৎ অনেকাঁনেক ব্যক্তি এক২ জন কুলপতির 

ভধ্ষীন হইয়। না থাকে, আর তাহাদিগের পরি- 

চ্ছদণদি পর্য্যন্ত সমুদয় পরিবর্তিত হইয়া যায় এমত 
ব্যবস্থখ প্রচলিত হইল । প্রথমে, বিশেষতঃ যতদিন 

পর্য্যন্ত রাঁজকর্মাচারিগণ হাইলভীয় লোক সকলের 
প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল ত্তাবত্কাঁল, 

উহার এ সকল নিয়মের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ 

করিত কিন্তু কিছুকাঁন পরে ষখন উহাদিগের 
প্রতি কোমল ব্যবহার আ'রজ্ত হইন্ধ, বিশেষতঃ 
উহার। যে অবধি ইসনিক কার্যে প্র্ত্ত হইল 

' সেই অবধি উরািবর্তমন ব্রান্দক বংশীয় রজা- 
দিগের প্রতি কুত্তি অনুরক্র এবং ভক্তিমান হইয়। 
উঠিল এই: সীকগ্রত্সং এরর কিঞিওৎ্কাঁল” পরে 

এক্তার্থাৎ ১১৪৮ স্বীষখাবধেফাদ্সে এবং ইংলগডে সদ্ধি 
সহঙ্ছখুপিত হইল । ইহছটউক্ এইল। সাপেলের? সন্ধি 
কলে। ইহার তাৎপর্য এই যে, উভয় এতিপক্ষ দ- 
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লই স্ব বিজিত ভুমি সমুদাঁয় তত্তৎ পুর্বব অথিকাঁরি- 
শাণকে প্রত/)পিতি করিবে । অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে 

যাহার যে অবিকার ছিল যুদ্ধের পরেও তাহাই 
থ/কিবে। যুদ্ধের ফস কেবল অর্থ ও জীনন ব্য 

মাত্র হইল। 
এই সন্ধির পর কয়েক বত্সর ইংলগ্ডের উবদে- 

শিক অধিকার এবং বাণিজ্য অতি সত্বরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে লাখিল | ফরাসীত্। তাহাতে মংসর 
ভাঁৰাঁপন্ন হইয়। পুনবর্ধার খুদ্ধে'দ্যস করে। সেইং 
সময়ে অতি সাধুশীল, সদ্বক্ত1, পরিশামদশর এবং 
স্বদেশ-হিটৈবী উইলিয়ম পিই, নামক ফোন ম- 
হাঁত্সা রাজ-মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হই এমত বৈচক্ষণ্য সহ- 
কারে খুদ্ধের আয়োজন এবং উপধুক্ত লোক 
সকলকে. প্েনাপতিক্ধে নিযুক্ত করলেন যে, জবর্ব- 

বরই ইংরেজদিগের জয় এবং শক্রুপক্ষের পরাজয় 

হইন্ডে লাগিল। পিটের নিয়েজিত উল্ফ নামক 
কোন সেনানী কর্তৃক কাঁনেডার অন্তর্গত 'ফুইবেক, 
ন্পমক অতি ছুর্মম নগর বিজিত হইল | ব্াইব্ 
ভখরতবর্ষে পলাসীর যুদ্ধ জয় করিলেন এবই২ 
চন্দনপগর অধিকার করিয়া ফরাস।দিগের গব্ুর্ণ 
করিলেন । ইউরোপে অনেক বুদ্ধ হইল | 
তন্বধ্যে ষাসুজ্িক যুদ্ধে এ্রীয় সর্রত্রেই ইংলগ্ের 
জয় লাভ হইত্তে লাগিল!» ইতি যধ্যে রাজপুভের 
পরলোক হইল | স্মভরাঁৎ তাহার পুভ্রই প্রিন্স 



১৫৬ ইংলস্ডের ইতিহাস! 

অব ওয়েলস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া; ফৌব-রাজ্চ 
অভিষিক্ত হইলেন | ইহার কিয়ৎকল' পরে 

অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে টি টি লোকান্তর 

গমন করিলেন । 

পাশ রি 

ত্রয়োদশ অধ্যায়! 

্ তি ডেট 

[ভূতীব ছর্ভঞ-_নার্দ অববুট-স্পোনের সহত যুদ্ধ--গ্রন 

বিল-্পনার্ধইস বু রকিওহাম--পর্ডনর্-_ মার্কিন হুদ্ধব-পট 

স্রাজার। উল্মাঘ-ক্সের রাষ্টবিলীবশারবাসপি। ট-৫নল- 

ন-স্পডপ্রানবিল 1 ] 

দ্বিতীয় জর্জের পেখুন্ রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া ভূ 
ভীয়ংজর্জ উপাধি গ্রহণ করিলেন4'ইলি ইংলপ্ডেই 
জন্মেন এবং ইংরাজী ভাবা উত্তম রূপে. কন্িতে 

পশরিতেন | ইহার শিক্ষক ভার্ল অব্ বুট লামা. এ- 
কজন. স্কটলীয় ভুম্যধিকীরী ছিলেন | ভাীহাঁর 
প্রতি রাজার বিলক্ষণ, ভক্তি ছিল। অ'ভএৰ রাজা 

ভীঙ্হাকেই প্রধানসন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিবার নিমিত 
ঘত্ববান হইলেন ॥ কিন্ত. উইলিয়মূ পিট্, প্রজা 
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সাধারণের য্রেপ মাননীয় ছিলেন ভাহাতে হ- 

ঠা উহ্নীকে কম্ম্চ্যুত করায় রাঁজারও সাহস 
হকল না। পরন্ভ পিঁট এই সময়ে সংবাদ' প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন যে, ফাঁন্দস এবং স্পেইনের ভূপতির। 
গোপনেশ্পরস্পর 'সদ্ধিবন্ধন করিয়াছেন এবং অতি 

শীঘুই উভয়ে মিলিয়। ইংলগ্ডের' প্রতিকুলাচরণ 
করিবেন । অতএব অশ্জেই স্পেইনের প্রতি আঁ- 
কুমণুকুরা আবশ্যক। পিটের এই কথায় ৮ 
মেন্টের সভ্যগণ জন্মাত হইলেনূ,ন]। সুতরাং তি 
স্বেচ্ছতঃ আপন কর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং 

আর্ল অব্ বুট ততক্ষণাঁৎ তশুপদাভিথিক্ত হইলেন । 
কিন্ত পিটের ভবিষ্যছুক্তি অভিশীঘ্ই সফল 

হইল। স্পেইনরাজ ইংলণ্ডের বিৰুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করিলেন, | কিন্তু বিজয় লক্ষী ইংরেজ 
দিগকে পরিত্যাগ করিলেন না । সর্ধত্রই ইংল- 

গীয়দিগের জয় হইতে লাগিল । পরিশেষে 
১৭৬৩ গ্ী-অন্দে কান্টেল নামক স্থানে প্রতি- 
পক্ষগণ পুনর্বার “সক্কিবন্ধল করিক্স] সমরালল নি 

র্ববাপিত করিলেন ॥ এই সন্ধি দ্বারা ইংল 
আনেক লাভ হইল | কালেডা, লুইসিয়ান।, কেপ 
টন, সেনিপাল, গ্রোনেডা জে'সিথিকা, সেন্ট 

ভিনসেন্ট এবং টে(বাঁগো এই দকল স্থান ফরালী- 

কিগের অধিষ্কত্ত কিল এইসক্ষণে ইংরেজ দিখোর ভা 
ধীন হইল | আর নিলরান্বীপ এবং পুর্ব ও পশ্চিম 

(১৪) 
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ফুরিডা স্পেইনের আধিক্কতর্শছল সম্প্রতি ইহরেজ- 
দিগের অধিকার সন্তৃজ্ঞ হইল 1 এই সন্ধি দ্বার! এমত 
অধিক লাভ হইল-বটে কিন্ত তথাপি ইৎবে- 
জেরা ইহাতে তুষ্ট হইলেন লা | তাহীঙ্গিগের 
বোধ ছিল যে, যেরূপ জয় লাভ করিয়াছেন 

তাহাতে টবদেশিক কাধ্িকার আরও অধিক 
বিস্তৃত হইবে | ফলড: তাৎকাঁলিক রাজ 
মক বর্গ মলে ভাবিয়াছিলেন বে, এই মুছে, 

যাহ প1ওয়। বই. সকলই: পিটের গেরব- 
স্চক হইবে ।-এই ভাবিয়। উাহাঁর। তাহাতে মন্ধি 
করণে অস্মত হইয়াছিলেন | পরম্, ইংরেজের' 
এ সময়ে স্পেইনের সহিভ সংখ্রীম করণে বি” 
লক্ষণ অনুরক্ত হিল 1 কারণ যঙ্গিও ফান্সের স 

হিভ যৃদ্ধে ইংলগ্ডের মাহাঁত্বয বুদ্ধি হয় বটে, 

এবং সেই রাঁজ্যই ইংলগ্ডের বাস্তবিক প্রতি স্বরী, 
তথাপি ফান্সের সহিত খদ্ধে প্রীয়ই জয় পরাজয় 
ভুইই হয় এবং বিশেষ যত ব্যতিয়েকেও ফরালী 
উসন্য কখন কিজিউ-হুর না; ক্ষিভ'ম্পেইন অশ্পেক্ষা 
ফত ভুর্বধল বীজ্য এবং তাহার অধিকৃত আঁমেরি" 

ফাঁর অন্তর্গত দেশ হইতে জর্ণব পো স্থারা 
জনেক পুর্ণ র্জতাঁদি আইনে? ভুতরাৎ যুদ্ধকালে 
সঙ লমুদার অনায়ালেই ইংলত্রীয় প্রধলতর পো 
বাহিনীর হস্তগত হুইয়। পড়ে । য়ে সংগ্রামে . 

গোৌযধ এবং আর্য ্ধই আছে, সে শুদ্ধ ধে লোক 
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শাধারণের বিশেষ ০ হইবে তাহাতে আ- 
শ্চর্যয কি? 

যাহ। হউক, টু এ ফান্ি বন্ধন করিস জন- 
সাধারণের অতিশয় অপ্পিষ হইয়। উঠিলেন। 
পধর্লিয়ামেন্টে- ভীহার বিকদ্ধে বস্তুত হইতে লা- 
শিল--সংবাঁদ পত্র মকলে উতাহার নামে গ্লানি প্র 

কাঁশিভ হইতে আরম্ভ হইল-_এবহ উইল্্কেম নামক 

পার্পিয়ামেন্ট সভার একজন সভা একখানি সাময়িক 

পত্রিকাঁতে বুটের সপক্ষ ভূপাঁলের এতিও' আনেক 

দোষারোপ করিলেন / রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ 

হইয়।উইল্কেসকে ধৃত করিয়া কারাকদ্ধ করিলেন, 
কিন্ত এ ব্যক্তি হেবিয়স্ কর্পস্ নামক ব্যবচ্ছার বলে 
আপনাকে অতি শীঘুই বিচার স্থলে দীত করিল 
কিন্তু বিচারে পঠর্লিয়ামেন্টের সত্য বলিয়! নিষ্কতি 
পাইল এবং গুরর্ধার আপনি রাজমস্ত্রীর বি- 
কদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ধশ্মখিধিকরণে 
জয় লাভ করিল । রাঁজমন্ত্রীর অর্থদণ্ড হইল:। পূর্বে 
পূর্বে বাজমন্দ্রিগন এমত গয়ারিণ বাহির করিতেন 
যে, তাহাতে এঅথমতঃ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম্ 

থাকিত লা, পরে প্রয়োজন মতে আপনারা 

যাহার ইচ্ছ! তাহার্খনাম বজাইয়। দিয়া সেই: 
সকল লোককে ধৃত করিয়। ফারাকদ্ধ করিতেন । 

উইন্রকেসের জয় হওয়। অবধি তাঁদৃশ ব্যবহার ষে 
আইন্ বিকদ্ধ ইহ। নাত হইয়? গেল 
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যাহা হউক, বুটের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে 

০্রন্বিল নামক কোন প্রধান ব্যক্তি তত্কর্থ্ে নিযুভ্তঃ 

হইলেন | ইহইর সময়ে আমেরিকার ওপনিবে- 
শিকিপ্রিংগর প্রতি কর নির্ধারিত করিবার প্রথঙ্ 
কল্পনা হয়) ওপন্সিবেশিকেরা ফীম্প কাগজে 

আঁদশলত সম্পক্ত সকল বিষয়ের লেখা পড়া ক- 

রিবে এই নিয়ম এচলিত হুইল । কিন্তু এপন্িবে- 
শিকের বলল থে, ইংলভ্ীয় পার্লিয়ামেন্টে 
জাষাদিগ্রের প্রতিনিধি নাই অতএব সেই পার্লি- 
য়মেন্ট কর্তৃক আমাঁদিগের প্রতি কর নির্ধারিত 

হইতে পারে ন।। ইংলণ্ডেও টোরী সম্প্রদ।য়ীর! 
এই ক্ীম্প আইনের সপক্ষে, আর হুইগ্ দল ইহার 
বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিল ; পরিশেষে গ্রে, 

বিলের মন্ত্রিত্ব গেল এবং “মাকুছিস্ অব্ রকিংহাম” 
নামক একজন ভূম্যধিকারী উইলিগ্নম্ পিট্কে জহাঁয় 

করিয়া রাজ মক্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন | ইহ্র! 
সউস্পে আইন রহিত করিলেন, বটে, কিন্ত ইংলগীয় 

পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক যে ওপনিবেশিকদিশের উপর 

কর 'নির্গিউ হইতে পারে না; এমত ম্বীকাঁর ক- 
রিলেন না| উইলিয়ম পিট্ ইতি পুর্বে রাজার 
স্থানে কৌলশন্য পদবী প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আর্জ- 
অক্ চাট হাষ লাঁমে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেশ | ই- 
তিহণস বেতার] বলেন ' ষে, পিট উক্ত পদবী 
গ্রহণ করিফ্প। বিজ্ঞতাঁর কম্মঁকরেন লাই) তিলি 
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যেরপ ব্যক্তি ছিলেন, কোন ক্ত্রিষ পদবী দ্বার! 
ভীঁহাঁর গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না । প্রতুযুত 
এ পদবী গ্রহণ করাতে প্রজা সাধারণের অনুর।গই, 
হন্য হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল । 
প্রথম বারের মস্ত্রিত্বে পিই যেমন সুখ্যাতি লাভ 

করিয়।ছিলেন, তিনি চাট্হাম হইয়া আর তেমন 
গেরবান্থিত হইতে পারিলেন না।. যাহ। হউক ওঁ- 
পনিবেশিক দিগের স্থানে ফীম্প দ্বার করাদন 
করিতে না পারিয়। রাজ মান্ত্রগণ এই নিয়ম প্র- 

চালিত করাইলেন ষেঃ ইহংলভ্ীয় পৌঁত দ্বারা যে 
সকল দ্রব্য আমেরিকায় নীত হইবে, তন্মধ্যে চা 

পম, এবং নান! প্রকারের বং, এই সকল দ্রব্যের 
এতি ওপনিবেশিক গণকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান 
করিতে হইবেক। এই জনয়ে শারীরিক অন্বস্থ্য 
বশতঃ চাঁটহাম্ স্বয়ং র।জকার্য্যে হস্তাপ্পণ করিভে 
পরেন নাঁই। তিনি ইহার পর আপন স্বৰে- 

চ্ছাতঃ আপন কর্ম পরিত্যাণ করিলেন এবং 
ভীহারিই মতানুযান্লী ডিউক অব্. গ্রাফটন্ নানক 
একজন ভুম্যথিকারী রাজ মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। 
ইহার সময়ে পু্তর্বালিখিত ইউলকেস্নীমা পা- 
িয়ামেন্টের সভ্য, পালিয়ামেন্ট হইতে বহি্ুত 

হুন। কিন্ত প্রজাবর্গ তাহার সপক্ষ ছিল। অতএব 
পার্লিয়ামেন্ট ভীহীকে বততবাঁণ্ন বহিষ্কৃত করিল, 
নিয়োগ-বর্তৃগণ তাহাকে ততবারই মনোনীক্$ 



১৬২, ইৎলগ্তের ইতিহাস] 

করিয়। প্রতিপ্রেরণ করিতে লাগল [ ফলতঃ যাঁ- 

হারা ওপনিবেশিকদিশগের প্রতি শুল্ক নিরূপণ 
করা অব্যবন্থা! জ্ঞন করিতেন না তীহাঁরা মকলেই 
.উইন্নকেসের পক্ষপাতী হইক্লাছিলেন। এই সময়ে 
সাময়িক পত্রিকা সমন্তে রাজমন্্রিদিগের বিকদ্ধে 

অনেকাঁনেক লিপি প্রচারিত হইতে লাখিল। 

জমুপায় দেশ জাধারণে মহা গোলযোগ উপস্থিত 

হইল এবং হট্টলোঁক লকল একত্রে মিলিত হইয়। 
স্থলে বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতে আ'রস্ত 

করিল । এই সমরে ডিউক্অক্ খ্রাফ উন আপন কর্ম 

পরিতা?গ করিলেন | তত্পদে লর্ভনর্থ নামা জুপ্র- 

লিদ্ধ ভূম)খিকারী অভিবিক্ত হইলেন । এতদিনে 

'রাজর অভীব্ট সিদ্ধ হইল। তিনি দেখিয়াঁছলেন 
যে শহার বংশে ইংলগ্ডের রাজ্য ধিকাঁর আি- 

য়াবখি হুইগ্ সপ্রদায়ীর। কর্তৃত্ব করিতে ছিল। 
কিন্ত পুর্বেই বলা হইয় ছে যে, রাজ। স্বয়ং আর্ল- 
অব্ বুটের শিক্ষিত ছিলেন 1 বুট যদিও যাঁকো- 
বাঁইট্ জশ্প্রদায়ী ন। হউন্ কিন্ত সম্পূর্ণরূপে টোরি- 
মত গ্রহন করিয়যাছলেন, ভাহাঁর সন্দেহ আাই। 

অতএব তুপতভি ষে টোরীমতাঁবলস্বীদিগের বিশিষ্ট 
সমাদর করিবেন ইহা দহজেই অনুভূত হইতে 
পাঁরে। বিশেষতঃ যতদিন প্রিটেগুরের পক্ষীয় 
লোক সকল মধে প্ৰাজবিফ্রোহের কপ্পনা করিতে 

ছিল তাঁবশ্কাল হুইশগেরাই রাজার একনাত্র প্রবল 



তৃতীয় জঞ্জ! ১৩৩ 

সহায় ছিল। তৃতীয় জর্জের অধিকার আরস্ত 

হওয়। অবর্থি আর প্রিটেগুরের ভয় স্ছিল ন" 
অুতরাঁং ভীহার সময়ে টেবরিরা। বাশুবিক তৎ্পর্গ” 
তাবলম্বন করিয়। ছিল ইহ1 অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হয়| 

যাহ। হউক, লভনর্থ রাঁজমন্ত্রী হইলেন এবং 

হুইগ্ মতাবলম্বীর| রকিংহাঁম চাট্হাম্্ঃ ফক্জ 
এভতি প্রধান বাগ্মিশণ পার্লিয়ামেন্টে এবং ইং" 
লণ্ডের অন্যান্য স্থানে আপন আপন মতের 

পোষক বক্ততা! সমুদায় চতুর্দিগে তিস্তার করিতে 
লাগিলেন | এখ।নে আমেরিকার ওপনিবেশিকের। 
পর্রবোলিখিত বাণিজ্য ভ্রবাদির উপর বে প্রকার 
শুলক নিরূপিত হইয়াণছল, তগ্যানে অনন্মত 

হইল। রাজনস্ভ্রিগণ অন্যান্য সমুদয় শুল্ক রহিত 
করিয়। কেবল চায়ের উপর যণ্কিঞ্িৎ, শুলক মাত্র 

আদায় করিতে দন্মত হইলেন। কিন্ত ওপনিবেশি- 

কের। বলিল ষে, শুলকের আধিক্য বিবেচনা করিয়। 
আমর। যে তদ্দানে প্রতিবন্ধক হুইতেছি, এমত 
নঙ্ধ্রে ইংলগীয় পার্লয়ামেন্টে আঁমাঁদগের প্রতি- 
নিধি নাই অতএব তাঁদৃশ পার্লিরামেন্টের নিক্- 
পিত শুলক প্রদানে আমর। কনার্পি সম্মত হইব 
ন1। ফলতঃ ১৭৭৪ খ্রীষ্টীব্দে ফিল্সেডেল্ফিয়া নগরে 

আমেরিকদিখের যে সাধারা জভা হইয়াছিল 
তাহাতে দকলেই এই" অভিপ্রায় ব্যক্ত “করিল, যে 



১৬৪ ইখলগ্ডের ইতিহাস 

ভ্দেশীয় ব্যবস্থাপক »সমাঁজ সমন্তের সম্মতিতে 

কোন প্রকার -কর নির্দিউ হইতে পারিবে ন1। 
আর এ সভাঁতে ইহা অবধারিত হইল যে, সম্প্রতি 
ইংলগ্ডের সহিত আগর নিঃসল্পর্ক হইয়া থাকিব, 

কোন প্রকার বাপিজা ব্যবসায় করিব না| আমে- 

রিকদিগের এইরূপে দৃঢ় এ্রতিজ্ঞত। দেখিয়া ইং- 

লগ্ডের গবর্ণমেন্ট মহা কুপিত হইলেন এবং তত্রত্য 
বণিকেরা আপনশদিগের লাভের ক্রাট হওয়াতে 
একবারে ব্যাকুলিত হইয়। উঠিল । তখন সংগ্রাম 

বই আর এই: বিবাদ নিঙ্গত্তির উপায়াস্তর 
রহিল না। : 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন্দেখের সহিত ইংরেজ- 

দিগের সংখ্রাম আরভ হইল। ইংরেজদিগের 
বোধছিল যে»সমরাঁনভিজ্ঞ মার্কিনেরা অভিশীঘুই 

পরণজিত হইয়া! অধীনতা স্বীকার করিবে কিন্ত 

আমেরিকার ষে ভাগেক্ষপ্রথমতং এই খ্ুদ্ধ আ'রম্ত 
হয়, ভথাকার লোক সকল অধিকাংশই: ইংলগীয়. 

পিউরিটাঁন্ বংশ জন্তৃত ছিল । তাঁহাদিগেরই 

পূর্বব- পুৰুষের! প্রথম চারজনের সময়ে রাজবিশ্ীদাহ 
উদ্বঠপন করে এব" তাঁৎ্কাঁলিক খুদ্ধে ৰিজয় 

লাভ করিয়া বাজার শিরশ্ছেদন করে। এক্ষণে 
উচ্বািগের জন্তাঁনগণ সেই অসমসাঁহসিক পুব্য- 
পুকষদিগের গৌরব *সম্পূর্ণরূরপেই রক্ষা করিল। 

লাম 0 পিপশশ শীট প্লিস পল হারা প পসপালাপপা  শীশাশ ৬ 

ক্নব হস্ত প্রদেতশ। 
খু 



তীয় আধটী |. ৬৫ 

ইংলগীয় সুশিক্ষিত টসন্যগণ তাহাদিগের 'সমক্ষে 
পরাঁভব প্রপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহারা 
জর্জওয়ালিংটন্, লাঁন। ঘে সহখনুভাবের হস্তে আপন 
নাদিশের মেনাপতিত্বের ভারার্পণ কিল, তিনি 

এমত কৌশল পুবর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন মেঃ 
ইংলগ্তীয় ঈসন্যগণের শিক্ষার ওতকর্ষ কিছুমাত্র 
কলোঁপধায়ক হইল লা 1 এপর্স্যস্ত মর্কিনের! 

আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রকাশ করে নাই? কিন্ত 
১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা একেবারেই ইংলগ্ডের 

অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়। আপলাদিগের 

দেশকে ইউনাইটেড্ষ্টেটসি নামে প্রচারিত করিল! 
ফান্স এবং ম্পেইন্ এই উভয় দেশই ইংলগ্ডের 
পাধান্য দর্শনে নিতান্ত মৎসরভাবাপন্থ ছিল। 

উহার] এই সুযোগে উক্ত ইউনাইটেড ফেট্স রাজের 
স্বাধীনতা স্বীকার করিয়। ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে 

এরত্ হইল, আর এই সময়েই কপিয়:, সুইডেন 
ডেন্মার্ক এবং হলণ্ড এই চারি দেশের রাজারা এক 

মতাঁবলম্বী হইয়া! *ইংরেজদিগের সামুদ্রিক এাব- 
ল্যের খর্কত। লংসাধনার্থ যত্ুবান ছইল। ' ফলতঃ 
এই সময়ে ইংরেজদিগের বিপক্ষ .সমৃহ এমত প্র- 
বল হইয়| উঠিল যে, কেবল মাত্র ইংলগ রক্ষার্থই 
তিনলক্ষ টৈন্য এবং তিনশত রখপেত সর্কদ্দে! 
সসজ্জর রাখিতে হইড। অধিকত্ত ইংলগড এবং 

ক্কটলতর হট্টলোকের। রোমান, কাঁথলিক সভাঁব- 



৬৩ ইৎল্টর ইন্িহাস | 

লঙ্বীদিগের উৎপন্ন করিবার বিনিদ্ত এই সময়ে 
দলে বর্ধ হইয্প। তাহাদিগের গৃছ, অক্টলিকা, গিজ। 
প্রভৃতিজে অগ্রিঙ্গাঁন করিতে লাগিল, কার! গ্কুছের 
সবার ভয় ফরিয়।, ভুকউচেত1 সকলকে ..সুক্ত করিয়। 
দিল, এবং শশন্তশীস এজানিউয়ের সর্ববদ্য বিলু- 
চিত করিয়), মহাউিপার্রক উপস্থিত করেল । ঘত দিন 
টসিক্ষগণের .গুলি এ্রয়ে।গ না হইয় (ছেল, তাবহ- 
কাল এই সমভ্ভ উপ্রধ নিতারিত হয় নাই । এ 

খানে ওয়ীসিংটনর যুদ্ধ কৌশলে ইহংলতীয় 
সেনাপতি কর্ণগয়ালিস্ ' সটসন্যে বন্দীকভ 
ছইয়াছিলেশ $ 3. .. 
এত দিনের পর ইহলশ্তীয় লে নিশ্চঞ্জ 

বোধ হইল খে” ষার্কিন্দিগকে অবীন করিয়। রাখা 
'উাছাদিগের অসাধ্য 1 অতএব ৯৭৮২ ত্রীষফীন্দে উহ- 
দিগের স্বাধীনতা আকার করণে পার্লিয়ামেন্টের 
অভিষত হইল 1 তৎক্ষণাৎ রাঁজমন্ত্রি লর্ভনর্থ 
লিজপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ্ পক্ষীয় 

মাকুইইস-কআব্. রকিংহাঘ ৩. 'ফকুন সীহেৰ প্রত্থৃতি 
সক্চলে রাঁজ কার্যে নিযুক্ত হইলেন । উহ্ঠাদিগের 
লময়ে ইউনাইটেন্ড রাজ্যের স্বাধীনতডা স্বীক্ক্ত এবং 
তখহারই ক্ষিয়ত্কাপ পন্ধে প্রতিপক্ষ সকল রাজ্যের 
মধ সন্ধি সংস্ছণপিত হইল । এইসন্ধির নিরমা- 
সুসারে ইংরেজদিগ্পের 'অমের প্রদেশীধিকার যায় । 

রীজমন্ত্রী, রকিহহামের হঠা্ মৃত্যু হওয়াতে 



তভীর জর্জ. ৯ 
আদ অব্ সেল্বর্চ আম একজন স্ুম্যঘিকাঁরী তু 

পদে অভিবিন্ত হইলেন 1 কিন্ত. ভাহায সহিত 

কফ্স্: শ্রভৃত্ভি, অঙণণন্্য 'অন্ত্রিশণের মতেক্র একতা 
হইল না| জুতরাঁ উহার ব্যং কর্ম পরিভাা 
করিলেন 1 তখন, মেলবর্ণ ভাপন 'সতখবলম্থী 

সকলকে নিখুক্ত কণ্রয়। 'বাজকর্ম নির্বাছ করিতে 

লাশিলেন | তগ্গধ্যে আল অব. চাটহামের পুজ, 
তিনি ইহার পর পিউ মামে জগন্িখ্যতি -হইখ্বা 
ছিলেন, তিনিও একটা রাজকার্ষে, নিযুক্ত হইলেন । 
পরন্ত ইহাদিগের কর্তৃত্ব বভুকীল শ্থারী হইল মা। 
বে নর্নর্ধ এবং ফক্স ইন পুর্বে পরস্পরের 
প্রন্তি সম্পূর্ণ দ্বেষভাঁব প্রফ্ষাশ করিয়া আসিয়া" 
ছিলে; ভীহাঁরাই এক্ষণে কর্ম পাইবার লোভে 
এ্রকমত্যাঁবলম্বন পুর্ধক পর্লিয়ামেন্ট- সভায় রাজ- 
মন্ত্রীদিগের বিকদ্ধে বক্তৃত1 করিতে লাঁখিলেন | 
& সুই বাক্তির মতাবলন্বিগণ একত্র সন্বদ্ধ হও” 

কাড়ে সন্ত্রিধর্গ আপনান্গিগের ফোন অভিমন্তই 

চালাইতে পাঁরিকলন লা। স্ুৃতৃপ্াং ক্চাঙশদিগকে 

কর্ম পরিতভ্যাশ করিতে হইল এবং লর্ম'শ ফক্জ 
উভয়ে 'শিলিউ় হইয়। পুমর্কার রাজ মস্্রিন্বে অধি- 
£ষ্ঠত. হইলেম। কিন্ড পার্দিয়ামেন্ট সভায় দিও 

উচ্ছাদিশের জন হইল বটে, কিছ রাজ্যের সফল 

লোকে, উহ্ধীন্দিগের বিপক্ষ হইক্বাউঠিল-] 'ভাহারা 
নিষ্চপ্স বিবেচনা 'কাঁরিল থে, উক্ত সক্ড্রি সবর কেবল 



১১৮ ইৎলখ্চের ইজ্ছান! 

কণ্দ পাইবৰার লোভেই প্বং ্গতের পরিবর্ত করিয়া 
উত্ভদ্বে একফ মতাঁবলম্থী: হইয়াছেন। অতএব এ্রমত 

লুক বাকি র। কম শি প্রজ। ফুলের বিশ্ববান ভূমি হ- 

ইতে পাঁরেগ নী! বিশেবতঃ ভারতবর্ষ শাসনের 
নিনিত ফক্স সাছেব যে ব্যবস্থা] প্রচলিত করিরার 

উদ্দোশ করেন, জন সাধারণ সেই ব্যবস্থাকে আপ 

লালিগের শিভান্ত আমক্গলাবছ জান করিয়াছিল। 

লেই' ব্যবস্থার স্থূল মন্্ম এই ঘে, ছেল. অনু কমম্স 
লা হইতে সাতজন ভিরেক্টীর মনোনীত হইবেন 
এবং লেই সাতজনের হস্তেই সমুদয় ভারভবর্থ 
শশসলের ভার অর্পিত হইবে / লোকে বোধ ক- 
রিল যে, এইজ বাবস্থা] প্রচলিত হইলে রাজ 

মন্তিগণ আপন(দিগের ইচ্ছানুরূপ লোক সকলকে 
ডিরেউরে? পে নিঘুক্ত করিম | স্বিস্তীর্ঘণ ভারভ- 
ভূমির 'এঁকাধিপত্য আঁপনাদিগের হস্তগভ করে- 

যেন এবং তাছ। কঙজিতে পারিলেই উহ্বারা এমত 
পরল হইয়। উঠিবেদ ষে রাজ] এবং পালিয়ামেন্ট 

অভ, কেছই আর তভীহানিগকে দমন করিয়া রাঁল 
খিতে সমর্থ হইবেক না । গশ্রজাগণ যে এইবপ 
বিবেচন! করির। মজ্সিবর্শের প্রতি একান্ত বিক্রী হ- 
ইয়াছিল, রাজ। তাহা বিলক্ষন বুঝিয়াছিলেন। 
আত্তএব পার্বিয়ামেন্টে মঞ্জ্িবর্গের প্রানল্য থাকিলেও 
ভ্িণি সাহস পুর্র্বক এউহাদিশকে কন্মচুতত 'কছিয়া 

পুর্বোলিশিত বিচক্ষণ বর পি সাহেবকে এধান- 



তৃতীয় জর্জ 1 ১৬৯ 

সস্ত্রির কর্মে নিষ্ুক্ত করিলেন। ফকস সাহেবের 
প্রস্তাবিত ভাঁরতবর্ধ শংসনের প্রণালী, যাহা ইতি 
পুর্বে হেখস্ অব কমন্সের অন্ুমত হইয়াছিল, সেই 
ব্যবস্থাও রাঁজরি বিশিট ধহ্বে হোস 'অবু লর্ড রি 

মক সভায় পরিত্াক্ত হইল | 
এক্ষণে ইংলগ্ডের শাসন কার্যে মে প্রকাঁর অদ্ভুত 

ব্যাপার উপাশ্থিত হইল? তাহ] ভূতীয় উইলিয়মের 
আঁগননাঁবধি এপর্যন্ত একবারও ঘটে নাই। 
যেসকল র্াজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পার্লিয়ামেন্ট সভার 

অধিকাংশ সভ্যগণকে স্ব মতের পৌঁষক করিতে 

পারিতেন +ভাহাঁরাই তন্তৎ্কালে রাজমন্ত্রিত্ে 

নিযুক্ত হইতেস | যখন পার্নিয়ামেন্টে উহইদিগের . 
পক্ষ হীনবল হইত তখন ভিীহারা স্ব কর্ম 

পরিতাণ করা যাহারা প্রবলতর হইয়াছেন 

উাহাদিগের হস্তে রাজ্াভার সমর্পণ করিতেন 

অদ্যাপি এই রূপ হইতে এবং তাহা হওয়া 
তেই আর রাজ ও এজা ঘটিত কোঁন বিবাদের 
স্তর উত্থাপন হইতত পারে নাঁ। কিন্ত যে সনয়েন 
বিবরণ কলা যাঁইতৈছে, তৎ্কাঁলে নর্থ এৰহ 

ফক্নদের পক্ষ প্রবল এবং পিটের পক্ষ ছুর্মাল 
ছিল ।' পিট্ বে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন তাহা! 

বিপক্ষ বর্গের প্রতিবন্ধিত। প্রধুক্ত কিছুই গ্রচলিত 
হইত সা | এমন কি, তিনি বধিক ব্যয়োপযোগী 
যে টাক1 চ।ছিলেন, তাঁহাঁও পাইলেন না প্র- 

(১1) 



১৭5 ইতলগ্ডের ইতিহাস ! 

তুযুত পার্লিয়ীমেন্ট দভী হইতে পুনঃ২ এমত 

অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল যে,উস্থকে রাজ 

কার্যে নিয়ৌগ করা অবিধি হইয়াছে । কিন্ত ত- 
থাঁপি রাজা উহীকেই মন্দ্িত্বে নিযুক্ত রাগখলেন 

এবং কিয়ৎ্কাঁল পরে সেই পার্িয়াঁমেন্ট সভা 

ভঙ্গ করিয়। নুতন পার্লিয়ামেন্টের আহ্বান করি- 
রিলেন । প্রজাগণ ইতি পুর্ধাবধি ফক্জ এবহ 
নর্থ প্রভৃতি সম্মিলিত মন্ত্রি বর্গের প্রতি অঙ্গরাঁগ 

শক্সা হইয়াছিল; অতগব এই নব পবর্লিয়খমেন্টে 

উাহাঁদিশের মতখবলম্বী অতি অপ্প লোকেই প্র- 

বেশ করিতে পাইল । পিটের মতাবলম্বী ব্যক্তি- 
রাই অধিকাংশ মনোনীত হইয়া] পার্িয়ামেন্টে 
গমন করিলেন | পিটের বয়ঃক্রম এই সময়ে ত্রয়ো- 

বিংশ বর্ষের অপিক ছিলন। কিন্ত তিনি সেই অস্প 
বসেই আমামান্য টবচক্ষণ্য এব গুণগ্রাম এাদ- 
শিতি করিয়! জনসাধারণকে বশীভূত করিলেন। 
পণর্পিয়'মেন্ট সতার সভ্যণ প্িট্ যাহা বলিতেন' 
তাহাই শুনিতেন। ফলতঃ ফোর্ড সহক্র দু 
ষন্ত্রণ। দ্বারা প্রথম চালমকে যে একা ধিপতাশক্তি 
প্রন্নান করিতে পারেন, নাই, পিট নিজ সাধু 
শীত এবং কাঁ্য তত্পরত] শুণে ভূতীয় জজ. 
কে সেইক্ষমতা অপ্ণি করিলেন। কিন্ত এইদ্ধূপ 
ক্ষমতা ভ্ীহাক্ষে বিশেষ কেঁশল দ্বার। লাভ ক- 
রিতে হইয়াছিল । তখন ুইগ্ মতাবলক্বীরা পার্লি- 
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যামেন্ট সভার সংশোধনার্থে বিশিষ্ট বত্ববান ছি- 
লেন। সেই সংশোধনের প্রয়োজন এবং তা" 

পর্ধ্য এই বে, যখন হেধস্জব্ কমন্স ভা প্রথম 
স্থাপিত হয় তখন যে সকল নগর বহুজনলা- 

কীর্ণ এবং অন্যান্য কারণে অপেক্ষাক্ত এধান 
হইয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতেই এ সভার 

সদস্যগণ মনোনীত হইয়। আঁসিতেন | কাঁল- 
ক্রমে এ সকল স্থনের অবস্থার বিবিধ পরি-: 

বর্ত ঘটয়! উঠিয়ছিল। ষে সকল নগরপুর্থে 
অতি রুহ ছিল, এক্ষণে তাহারা অতি ক্ষুদ্র হ- 

ইয়] শিয়াছিল। আর যাহার! পুর্বে অতি ক্ষুদ্র 
ছেল সেই সকল স্থান অধুনা বাণিজ্য এভাবে অ- 

তিশয় সমৃদ্ধিশীলী হইয়াছিল । এই সকল খদ্ধি- 
মান নগর হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত ন1। 
আঁর পুর্বকীলের জতিসাঁমান্য নগর জমুদীয় হই 
তেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইত | এই' দোষ সংশেো- 
ধন না করিলে পীর্লিয়ামেন্ট সভার প্রকৃতিই অযথা 
হইয়া! পড়ে। এই বিবেচনা! করিয়া হুইগেরা 
তছুপযোশগী কোন বাবস্থা প্রচলিত করিবার নিমিত 

অতিশয় ব্যশ্া হইয়াছিলেন! পিট্ পুর্বে এই 
বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়। ইহার প্রয়োঁজনী- 
সম্মত ম্বীকাঁর করিতেন । সন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়1ও 
কথায় দেইসকল অভিমত কাশ করিলেন বটে 
কিন্তু কোঁন প্রকারে ক₹ত্ঠকাঁণ্য হইতে পাঁরিলেন না| 



ত৭হ, ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

অর্থাৎ তিনি পালির।নেন্টে তাঁদৃশ ব্যবস্থার 
প্রস্তাব করিলে এ প্রস্তাব অগ্রান্থ হইল । ভীহাঁর 

মত এবং হুইগ্দিদের মত এক হইলেও যে এ 
প্রস্তাব অগ্রাহ হইল, ইহাতে পিটের চাতুর্ধ্য বই 
তখন কি কারণ লক্ষত হইতে পারে? পিট আর 
একটী অদ্ভূত কণ্পন। ঘ্বরে। রাজকীয় খণ পরিশোধ 
করব উপপাঁরাঁবধারণ করেন । তিনি হিনাব করিয়। 
দেখই'লেন ষে, তশ্কাঁলে রাজোর আম ১৫ নিখুত 
এবং বায় ১৪ নিযুত পেগু স্থির আছে । অতএব 
উদ্ু্ভ এক নিয়ত পৌগু চক্রবদ্ধিতে খাটাইলে 
২৮ বণুসরে উহ? দ্বিগনিত হইবে শ্ুতরাং ক্রমে 

ও টাকাই বদ্ধি হইয়। এমত অণ্ধক হইয়] 
উঠিবে থে তদ্দার। রাজ্যের জমুদায় খণ পরি- 
শোধিত হইতে পারিবে । এই কথায় পার্লি- 

য়ামেন্টের দুঢ়তর বিশ্বান জন্মিল | কিন্ত পরে 
বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল মে, উহা কেন কাঁজেন 
কথাই নয়। এই বৎসরে পিট্ আপন শক্রুপন্মীয় 

হুইগৃদিগের মুখে একটা উপহার" প্রদান করিব:র 
ভান করিয়। তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিয়া 

ছিলেন । তাহার বিনরণ এই, ফকস ভাঁরতবর্ 

শাসনের নিমিত্ব যে ব্যবহ্থা প্রস্তাবিত করিরা- 

ছিলেন তাহার পরিবর্তে পিট স্বয়ং একটী ব্যবঙ্ছ। 

প্রচলিত কন্নে | দেই বাবস্থান্ুসানে একজন 
শগবর্রিজেনেরেল ভীরতবর্ষের শাসন কার্যে নিঘুক্ত 
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হুইয়। আসিয়।ছিলেন। তীহাঁর নাম ওক্বার্ণহেন্ডিংস, 
এ ব্যক্তি এতদ্দেশীর রাজা প্রজ। প্রভৃতির প্রতি 
অনেক অত্যাচার করিয়া ইংরেজদিগের সাআজা 
সন্বর্থিত ও দৃট়ীভূত করিয়া গিয়াছিলেন। উহার 
এ সকল অত্যাচারের জযুচিত দণ্ড বিধানের 
নিমিত হুইগেরা সাঁতিশয় ব্যগ্রাতা প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলেন । পিট্ তাহীতে জল্মত হইলেন এবং 
ফকস বর্ক সেরিঢাঁন প্রভৃতি সুপ্রপিদ্ধ বাখ্িগণ 

হোঠমুঅৰ কমন্স কর্তৃক প্রতনিহিত হইয়া হে+স্- 
অব্ লর্ডস্ সভার লমক্ষে অভিযোগ উপস্থিত 

করিলেন। এ সময়ে ষে সকল নদ্বক্তুতা হইল 
তাঁহার উপমাশ্ছল কেবল প্রাচীন ও্ীক এবং রো- 

ষ্ক জাতির অন্যৎ্কষট বাণ্িগণের মধোই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়| যদি ওযারেন্ হেক্টিংসের বিষয়ে 

তঙক্ষণাঁৎ বিচার হইত, তবে তিনি নৃদেহধারী 
রাক্ষস বলিয়] অবশ্যই কোঁন কঠিন,দগ্ডে দণ্ডিত 
হইতেন | কিন্ত অভিষোঁপণোর ও তৎপৌষক ব- 
ক্তুতা সমস্তের ব্কাল পরে ভীহার ব্ষিয়ে চর 
নিজ্পত্ি হওয়াতে তিনি নির্দদোষী বলিয়। মুক্ত 

হইলেন । 

পিট এই রূপে নান? কৌশল করিয়। শক্রু 
বর্গকে শান্ত এবং জনুদাঁয় রাজ্য নিকপদ্রবে পালন 

করিতেছেন, এমভ জঅময়ে ভুগাল হঠাৎ উন্মাদ 
এ্রস্ত হইয়। ভাহাঁকে নিষম বিপদে ফেলিলেন। 
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কারণ, রাজ পুজ্র পিতার একীন্ত অনভিমতে ফকস্, 
প্রতৃতি হুইগ মতাবলম্বীদিগের পৃঠ পুরক হই- 
য়াছেলেন। এক্ষণে তিনিই পিতার প্রাতিভু হইয়। 
রাজকীর্য্য নির্কাহ করিবেন | সুতরাং তাহা ছ- 
ইলে পিটের কর্তৃত্ব কিছুই থাকিবে না, প্রতুত্ত 
ভাহার এ তপক্ষদল যুবরাজের অনুগ্রহে অভি- 

শয় প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া পিট, 
এদত অভিপ্রীয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যাঁ- 

হাতে পার্সিয়ামেন্ট যুবরাজের হস্তে সমুদায় রা- 
জশক্কতি সমপ্পিত নাঁকরে। কিন্ত ফকৃস তদ্দিপরীত 
পক্ষ হইয়। বস্তুত? করিতে আরম্ভ করিলেন । 
কি আঁম্চর্শ্য ! ফক্স স্বয়ং ছুইগ্ অতএব উহার 

কর্তব্য যে পার্পিয়ামেন্টের শক্তির পৌষকত1 ক- 
টেন । আর পিট টৌরী অতএব যাহাতে 
রাজশক্তির হাঁস হয় এমত অভিঞ্ায় ব্যক্তকর। 

কোনক্রমেই উচিভ নয় কিন্তরধন্মবিদ ব্যক্তিরাও 
স্বার্থ ঘটত বিষয়ের বিচ।র কালীন মুগ্ধ হইয়? 
থাকেন। পিট্ এবং ফকুসেরও তাহাই হইয়াছিল, 
কিন্ত তাহাদিগের বস্তুত জমত্তের কোন বিশেষ 

ফল দর্শিল নণ | রাজ্ব। নীরোগ হইলেন । স্ব 
তরাং.প্রতিভূ নিয়োগের অপ্রয়ৌোজন হওয়াতে 

পিটের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত রহিল | সেই কর্তৃত্ব 
এই সময়ে ইংলগু রুক্ষয়ে একমাত্র হেতু হুইয়া- 
ছিল। নচেৎ তগ্কীলে থে একটী অন্ভুভ পুর্বৰ 
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বাঁপীর ঘটে ভাহাঁতে সমুদয় ইউরোপখগ্ড উপ- 
প্লাবিত হুইবাঁর উপক্রম হইয়াছিল। ইহলগু সেই 
আবর্ড মুখে পতিত হইয়া অবশ্য বিনষ্ট হইত 

"তাহার সন্দেহ নাই কিন্ত ইংলগ্ডের রাজ্যরূপ 
তরণীর বিচক্ষণ কর্ণধার পিট এবং ইংরেজ জাঁতির 
নৈসর্গিক সাহসিকতা জহিফ্তা এবং দৃঢ় প্রতি- 
জ্ততা এবং আপামর প্রজাসাধারণের মুক্তহস্তে অর্থপ্র- 
দাঁন এই. সকল গুণে ছংলগু কেবল উল্লিখিত বি- 

পদ সমূহ হইতে ন্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া! আসিল 
এমত নহে, প্রত্যুত জমুদাঁয় ইউরোপ খণ্ডকেই 
পর,ধীনতার ক্লেশ হইতে যুক্ত করিল। 

ষে ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে ই্হ। 
ইতিহাসে ফাঁন্সের রাফ্,বিপ্রব নামে অঙ 
প্রসদ্ধ । ইহার আমূল বর্ণন করা এস্থলের উ- 
দেশ্য নহে। কিন্ত ইহা দ্বারা রাঁজনীতিজ্ঞ মা- 

ত্রের পরণ স্সিক্ষা লাভ হইয়াছে অতএব তাহার 
সংক্ষেপ উল্লেখ করা আবশ্যক | রোম কাজা 

বিনাশ করিয়। মে সকল অসভ্য লোঁক ইউরোপে 
নিবাস করে তাহাদিশের মধ্যে কেহই ফীম্সজা- 
তির ভপেক্ষা! অধিক তেজন্বী অগ্থবা স্বাধ]নত+- 

গরায়ণ ছিল না। সেই ফাঁন্সীয়েরাই পলুদেশ 
অধিকার করিয়া তথায় বাস করে। প্রথমে উহা" 

দিগের মধ্যেও ইসনিক ভুস্যিকাঁর প্রণালী প্রব- 
র্তিত হয়। ইংলও জেতা! নাক্সনদিগের মধ্যে 
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যেক্ধপ উইটিনাগিমেোট নামক সাঁধাঁরণী সভ1 ছিল 
ফান্সদিতের মধ্যেও সেইরূপ ফেট্স্ জেনেরল 
নামক একী সভা থাকে । কিন্তু ইংলগ্ের জাধা- 

রণী সভা ঘেমন নান] কারণে ক্রমশঃ এরবলত* 

প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ১৬৮৮ হ্রীষ্টান্দে সমুদয় 

পাজশক্তি আপশ হস্তগত করিষাছিল, ফান্সে 

তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়[ছিল 
তথায় ফেঁট্জ্ জেনেরল সত এমত হ্বীনবল হই- 
যাশিয়'ছিেল ঘে পরিশেষে রাঁজার। আর এ সভার 

নাঁম ও করিতেন না। আঁপনাদিগের ইচ্ছণানুস!রে 
রাজ্য শীমন করিতেন | বিশেষতঃ ফান্সের ১৪শ 
লুই এমত প্রবল হইয়ান্িলেন যে এসিয়াখগ্ডের 
কোন যথেচ্ছাঁচারী তেও কোঁন সময়ে তাঁহ। 
অপেক্ষা! অধিকতর এক ধিপত্য শক্তি ধারণ ক- 

করিতে পারেন নাই ॥। অপিচ যে সময়ে জমুদায় 
ইউরোপ খণ্ড লুথর-প্রবর্তিত ধর্ম এণধলী লইয় 
আন্দোলিত হইতেছিল, ফ্ান্সেও অনেক ব্যক্তি 
$ সংশোধিত ধর্্স প্রণালী পন্রিগ্রহ করে । কিন্ত 
রাজা এ ধর্মের একান্ত ছেক্টাছিলেন । ফ্ণান্সের 
প্রটেন্টান্টগণ রাঁজ। কর্তৃক পরিপীডিত হইয়া! রেখ- 
মান কাঁথলিক ধর্দ্দের প্রতি লৌকিক শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিয়। রাজদও হইতে নিষ্কৃতি পীয়। ফ্রান্সে 
রোমীন্, কাঁথলিক যাজৰবর্গ এই্ধপে রাজ। কর্তৃক 
রক্ষিত এবং অনুগৃহীত হুইন্মা তাহার একান্ত অ- 
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ধীন হইয়াছিল, রাঁজ| বাহী বলিতেন বাজকের। 
তাহাই পরম ধন্মণ বলিয়। অন জাঁধারণকে শিক্ষণ 
করাইতেন এবং রাঁজাও যাঁজকবর্গকে ভূমিসম্পন্তিও 
অন্যান্য বভিদাঁন" দ্বারা তুষ্ট করিতে কিছুমীত্র 
ব্রট করিতেন না| যাঁজকশণ সম্পর্তিশালী হইয়া 
উঠিলেই জাতীয় ধন্মের বিবিধ দোঁব জন্মায়, মেই 
সকল দোষ জন্মিলেই জন সাধারণের এঁ ধন্মের 

প্রতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা হয়, ফুঁম্সে তাহাই হইয়া 
উঠিয়াছিল | তথাকাঁর প্রজাবর্গ রাজা ও ভূম্য- 

ধিকারী এবৎ যাঁজকগণ কর্তৃক একান্ত পরিপীড়িত 

হইয়া স্বদেশের পতি অনুরাগ-শৃন্য ধন্মের এতি 
অশ্রদ্ধা-যুক্ত এবৎ একান্ত দীনাবস্থ হইয়] কাঁল 
যাপন করিত । এমত জময়ে মার্কিনের। ইংলগ্ডের 

গ্রতিকূলে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ফাঁলরাজ 

মেই মার্কিন বিদ্রোহীদিগের সাহাব্যর্থে স্বদেশীয় 
টসন্য চয় আমেরিকায় প্রেরণ করেন । উহা রা তথায় 
শিয়া স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে এবং “মনুষ্যু- 
মাত্রেই পরস্পর শুল্য, স্বভাবতঃ কেহ কাহা অ- 

পেক্ষা! বড় নয়, রাজশামন কেবল এজ। কুলের 

তার্থে হওয়! উচিত তাহা! না হইলে প্রজা গণ 
বং দেশের শীলন প্রণালী পরিবর্তিত করিতে 
পারে” স্বাধীনতা-পরায়ণ ব্যক্তিবর্ণের এইরূপ 
প্রাকৃতিক মত সমুদায় শিক্ষ* করিয়! আইনে । 
যখন উহার, প্রথমে শ্বদেশমধ্যে এই সকল মত 
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প্রচারিত করিতে আরম্ত করিল তখন অনেকেই 
আদর পূর্বক মেই গকল মত গ্রহণ করিল, গ্রস্থ 
কর্তগণ বিবিধ যুক্তি এদর্ণন দ্বার সেই সকল 
মতের পৌষকত1 করিতে লাঁঞ্সিলেন। সভাঁমাত্রেই 
এ সকল কাঁত্র আন্দোলন হইতে লাগিল । কিন্ত 
তখন কেহই একবার মনেও ভাঁবেন নাই যে এইই 
সকল মত কদাঁপি কার্যকরী হইতে পাঁরে । উহা 
কথ(র কথা মাত্র ইহাই সকলের বিশ্ব(না ছিল। 
কিন্ত ফ্ন্সাদেশ জামান্য দেশ নয়; উহাতে চির- 
কাল অতীব বুদ্ধিমান বিদ্যাবান কাধ্যক্ষম উদ"র- 

চরিভ ব্যক্তি সকল অন্তত হইয়া থাকেন । ভাহার। 
এই রাজা শাসনের দোযধ-সংশোধনের নিমিত্ত 

সচেষ্ট হইলেন । এই: সময়েই রাজ কোষ শুন্য 

হইয়াতিল, অতএব ফাঁন্সের সাধারণী সভ: যাহা 
বহুকাল আবাহিত হয় নাই, রাঁজ। প্রজা! ব্যহের 
ইচ্ছান্ুসারে সেই সভাঁর আঁবাহন করিলেন । 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে। 

সেই অবধি ফাঁন্সের রাজ্য শাসন এণালী সং- 
শৌধিত হইতে আরম্ভ হইল । কিন্ত এই সংশোধন 

ক্রিয়া নির্বিঘে নির্বাহ হইল না । এজাগণ 
পুক্ুষানুত্রমে রাজা, ভূম্যধিকাঁরী এবং যখজকবর্গের 
স্থানে যেমন ছুঃখভোঁগ করিয়া আসিয়।ছিল, যেন 

একেবারে সেই সবল ছুঃখের শোধ দিবার নিমি- 

তই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। 'তাহাঁরা এতদিন আপ- 
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ন.দিশের পরীক্রম বুঝিতে পারে লাই এক্ষণে 

তাহ।র1 নিশ্চয় বুঝিল যে, প্রজাই রাজ্যের বল। 

তারা এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল যে, প্রা 
চীন ব্যত্তি মাত্রই মন্দ, পুর্ৰ্বে রাজ! ছিল এক্ষণে 
আব রাঁজ। না থাঁকি:লই ভাল ; পুর্বে ভূদ্যধি- 
করী ছিল এক্ষণে আর ভাহা থাঁকা উচিত 

নয়; পুর্বে ধর্ম প্রণালী ছিল, এক্ষণে আর কোন 
প্রকার ধন থাকাই নঙ্গলাঁবহ নহে 1 ফলতঃ ম- 

হ্নষা মাত্রেই সমান, মন্ষোর মধ্যে যে কেহ ছোট, 
কেহ বড় হয্নঃ ইহাই সকল দেবের ও দুখের 
আঁকর। ফলতঃ ফাঁন্সের প্রজাঁবর্গ একান্ত উন্মাদ 
গ্রন্তের ন্যায় হইয়া! সকল কে সমান করিধে এই 

চেক্টায় প্ররত্ত হইল | প্রধান২ লোক দক ল প্রাণ- 
ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিল? যাঁজকবর্গও প্রস্থণন 

করিল এবং পরিশেষে রাঁজ| এবং রষ$জ্জী উভয়ে 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন ফ্ঁন্লে সাধারণ 

তন্ত্র শাঁজন প্রণালী সংস্থবপিত হইল এবং 
তথাঁকার রাঁজার।' যে পুকরাহুক্রমে প্রজ। পীড়ন 
করিয়া আমসিতেছিলেন প্রজাগণ এতদিনের পর 

তাহার গ্রতীকাঁর করিল। কিস্ত ইউরোপীয় রাজ- 
গণ যেড়শ লইর প্রাণ বিষ্োগের বার্ডী শ্রবণ ক- 

রিবামীত্র একেবাতর রাগান্ধ হইয়। উঠিলেন। ভী- 
হারাঁ ভাবিলেন যে যদি ফরান্সীরা এইরূপে আপন 

নাদিগের র'জাকে বিনীশ করিয়া বিনাঁদণ্ডে ল্ি- 
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তি পাঁয় তবে উহাঁদিশের প্রজারাও তদনুন্রপ 
করণে প্রত্তত্ব হইতে পারে। এই ভ'বিয়। নৃপ 
গণ করাঁসীগ্রণের ৰিকদ্ধে অস্ত্রধারূণ করিলেন । 

ফরাদশরও আঁপনাদিগের দেশে দাধারণ তন 

শাঁলন প্রণালী প্রবর্তিত করিয়। চত্বর্দিকস্থ অপ- 
রাঁপর দেশেও সেইরূপ শান প্রণালী নংস্থণ 

পিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল | উহারী 
আপন্ধদিগকে সাধারণ প্রজার অমক্ষে এবং রাজ 

ও ভুম্যধিকারী মংত্রেব [বিপক্ষ এইরূপ প্রচার ক- 
রিয়া! অসম সাহন প্রদর্শন পুর্র্বক সমুদায় ইউ- 
রোপীয় নৃপল বর্গের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিষ্ঠে 
লাগিল। 

ফান্সের রা বিপ্রুক্ হইবার উপক্রনে ইংলগ্তীয্প 
হুই্ মতাঁবলম্বীরা অত্যন্ত জন্তোধ কাশ ক- 
রির| ছিল & কিন্তু যখন দেই রাফট,বিপ্ুব ব্যপার 
এতাদৃশ ভয়ানহ হইয়। উঠি এবং বিপ্লাবক বর্গের 
নৃশংসতা দোষে জমুদীয় ফাঁন্স দেশ শৌশিত 
জ,গরে সন্তরণ করিতে লাগিল, "তখন কাতিকিহিী। 

ব্যক্তি হুইগ্দিগের পক্ষত1 পরিত্যাগ করিলেন।' 

কেবল স্থির প্রতিজ্ঞ ফকুন সাহেব ফরাঁসীদিগের 

এতি অস্ত্রধীরণ করা ঘুক্তি খুক্ত নহে এই অভি- 
এ্রীয়ে বক্তা করিতে লাগিলেন! কিন্ত কেহই 
ভীহার কথায় কর্ণপাত করিল না । ইহলগুীয় 
জনগণ একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া নর শোৌণিত্ত 
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পিপাসু ভীষণ ফরাঁসীদিগকে নির্মা,লিত করিবার 
আন্ভিপ্রায়ে সমর সাগরে অবভীর্ণ হইল । কিন্ত 
এসীয়, ওলন্দবজ, ইংরাঁজ, জন্মণ এভৃতি মহ.- 
পরাক্রান্ড রাঁজোর টসন্যচত্স নিলিত হইয়াঁও খু 
দ্ধোন্মত্ত ফরাসীদিগের দমন করিতে সমর্থ হই- 

ল না, তাহাদিগকে দনন করিবে কি আপনারাই 
পুনঃ২ যুদ্ধে পরাভূত হইতে লাগিল এবং হলগু 

সমুদয় এবং জন্মণির কিয়দংশ আর ইটালিদেশ 
ইত্যাদি নানা হ্ছান একেবারে ফরাসীদিগের 
অধিকার সম্তুক্ত হইয়। গেল | ফরাসীর। এ সকল 

বিজ্িতদেেশে সাধারণ অস্ত্র শালন প্রণালী সংস্ছা- 
পিত করিল। এই সকল খুদ্ধের কালে নেপেৌ" 

লিয়ন বোনাশার্ট নাঁ। একজন সেনাঁনী কর্তৃক 
ইটালী এবং যিসর অধিবত হয় তিনি ইটালীর 
খুদ্ধে স্বয়ং অত্যপ্প উসন্য লইয্রখ অজ্ত্িয়দিগের 
বন্ছতর সন! সমৃহকে পুনঃ পরাজয় করিয়া" 
ছিলেন | বস্ততঃ বোনাপণর্টি এ সময়ে যেরূপ 
দু এ্রতিজ্ঞত। প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ভাহার পুর্বে 
কোন ব্যক্তি ভাদৃশগুণ সমস্ত একাশ করিতে পারেন 

নাই । তিনি যে খুদ্ধে উপস্থিত থাঁকিতেন তা 
হতেই সম্পূর্ণ বিজয় লুঁভ করিতেন অতএৰ ফন 
রাপী সৈন্যগণ উহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়! 
উঠে । €োনাপাঁটি দেখিলেন থে ফাঁদে বেষপ 
শেশিত প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আ'রস্ত হইবৰাঁছে 

(১৬), 
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প্রজাগণ তগ্দর্শনে অনেকেই: সাধারণ তন্ত্র শসন 

প্রণালী প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে । অতএব ফাঁন্সে 
এঁ জাধিপত্য সংস্থাপন করিবার এই সুযোগ | 
এই.ভাঁবিয়। ভিনি একদিন রাঁজোর শাসন কর্তৃ- 
সভ1 মধ্যে প্ররিষ্ট হইয়া! তথ্খাকাঁর সভ্যগণকে 
নুরীভূভ করিলেন এবং আপনি কম্মল উপাধি 
পরিগ্রহ পূর্বক রাজ্য শাঁদনের সমুদয় ভাঁর 

স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন! কন্সল উপাঁধিটী প্রাচীন 
বে'মকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁদৃশ উপাধি 
গ্রহণের ভাঁৎ্পর্য্য এই যে তাহা হইলে ফরাদীর। 

ও উক্ত রোমকদিন্গর ন্যায় সনরানুরক্ত হইয়] 
আপনাদিগের বৈদেশিক অধিকার বিস্ভৃত করিবার 
নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে 1 তাহা হইলেই স্বাধী- 
নভর নিমিত্ত উহাঁরা যেরূপ উন্মত্ত হইয়।ছিল 
আর সেইব্প থাকিবে লা । কারণ মনুষ্য মাত্রের 
স্বভাঁৰ সিদ্ধ ধর্ম এই যে কোন একটী র্রিপু, প্রবল 

হইয়া উঠিলে মে অন্য সকল রিপুকে ভুর্ধল ক" 

রিয়া ফেলে । যুদ্ধোস্বাদে প্রবত্ত হইলে স্যাধী- 
নতানুরাঁগ অবশ্য হুন্য হইবে তাহার সন্দেহ নাছি। 
ফরাদীরা ভীঁহাঁকে পাঁইয়। পিনং স্বাধীন হইবার 
ইচ্ছ। পরিহার পুর্র্বককি প্রকারে দিশ্বিজয় করিবে 
অন্য লকল জাতীয় লৌককে আপগনলাদিগের পদাঁ- 
রদত করিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল | ৰোঁ- 
নাপা” তাহাপিগকে রণজ্ী করেন । অবত্বঞ্স 
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ভিনি সহত্র অত্যাচার করিয়া! এঁকাধিপতা গ্রহণ 
করিলেও কেই তথ্ প্রতি মত্সরদৃর্টি করিল ন। | 

কিন্তু বোঁনাঁপীর্টা কম্সল হইয়াই বিগ্রছে প্র- 
বৃত্ত হয়েন নাই । তিনি ইংলগওড রাজ্যের সন্ছিত 

জদ্ধি করিবার অভিগ্রায়ে এক পত্র প্রেরণ করেন । 

কিন্ত ইংরেজের। বলিলেন যত দিন ফাঁব্সের পুর্ব্ব- 
রীজবংশীয় কোন ব্যক্তি তদ্দেশের নিংহাঁসনে 
উপবিষ্ট না হয়েন তাঁবু অদ্ধি করিবেন ন। স্মুঁ 

তরাং পুনর্ধার সমর।নল প্রজ্বলিত হইল | ইহ- 
লণ্তীয় পৌঁতীঁধ্যক্ষ লেল্সন্ সাঁহেব ইতি পুর্বরেই 
ফরালীদিগের মিমর-গত পোৌতি বাহিনী জমুদায় 
বিনস্ট করিয়াছিলেন | এক্ষণে রাক্ক, অব্. রক্রশ্থী 

নামক একজন ইহংলপীয় দেনাপতি মিশরে গমন 
পুর্র্বক ফরানী স্থলচর টসন্য গণকে ও পরাভূত 
করিলেন | কিন্ত এঁ স্থলে বেশনাপবর্টিব্বয়হ উপ- 
ন্থিত ভিলেন নাঁ। তিনি স্বয়ং যেখানে গমন 

করিতেন মেই স্থ্ঠনেই ফরাঁনী দিখের বিজয় ল€ভ 
হইতে লাগিল ॥ মোরাঙ্গোর যুদ্ধে ইটালী দেশ 
গুনর্বার তাহাদিশের অধিকৃত হইল । আর মেরে 
নামক আর একজন ফরাসী মেনাঁপতি অস্ত্রিয় 
উসন্য গণকে পরাভৰ করিয়। বিয়েনাঁর অনতিদূর 
পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিলেন | শুতরাং 

আস্ত্রিয় সআাট্ সন্ধি প্রার্থন? "করিতে নিতান্ত বাধ্য 
হুইলেন। |] 



১৮৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস ! 

এই. সময়ে অথাও ১৮০০ শ্বীষ্টাব্দে আয়লপ্তে 

নহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। ফরাসীর গপ্রজ/- 
বন্দের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল গএকত উক্তি 

প্রচৰরিত করিয়।ছিল একান্ত পরি পীড়িত আই- 
রি লোক সকল তু শ্রবণে নিতান্ত স্বাধীনতা - 
লোলুপ এবং ব্যগ্রা হইয়া উঠে। তথহারা নি- 

শ্চয় বুব্িয়।ছিল যে, বিজ।তীয় এবং ভিন্ন ধন্ধাব- 

লম্বী গর্ষিত স্বভাব ইংরেজদিখের হইতে তাঁহা- 
দিগের কদাঁপি কোন উপকার হইবখর জস্তাবন? 
নাই | কিন্ত উদার-চিত্ত স্বাধীনতা-পরাঁয়ণ এবং 
সমান-ধ্মী! ফরাপীর। অবশ্যই তাঁহাদদগের 

প্রতি জন্গুঞ্রহ প্রকাশ "করিবে । এই ভাবয়। 
আয়র্লগ্ীয় রোমান কাথলক লেক সকল খে- 
পনে ফরামী দিগকে ম্বদেশে আহ্বান করে। 

এবং আপনাঁর। বিদ্রোহ করিবে এমত চে] পীয় 

কিন্ত প্রতিকূল বায় এবং ইংরেজদিগের সামুদ্রিক 
প্রবল; আর আয়লগ্ীয় লোকদিগের গুহাব- 

চ্ছেদ এই সকল কাঁরণে ফরাসী যুদ্ধ জাঁহাঁজ স- 
কল যথাকালে অথবা উচিত পরিমাণে অয়লণ্ডে উ- 
পশ্ছিত হইতে পাঁরিল না এবং ইংরেজ শাসনকর্তৃ- 
বর্গ এই সকল বিপত পাঁতের সংবাঁদ পাইয়! অঞ্জেই 
তৎ প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন 1 সুতরাং 

মদিও আয়লগ্ডে বিঞ্সৌোহ উপস্থিত হইল বটে তথণ- 
পি সেই নিদ্রোহ কোন কাঁধ্য কর হইল নব। 



কততীয় জর্জ ] :৮৫ 

পরস্ত রাঁজমন্ত্রী পিট আনেক কেঠশল করিয়া এই 

সময়ে আয়র্লগডের এবং বটনের পালিয়ামেন্ট 
অভাদ্বয়কে মিলিত করিয়া ফেললেন | তদবধি 

এই ন্ধপ ব্বস্থাপিত হইল যে হখয়র্লগড হইতে 

১০০ ব্যক্তি প্রজা! সাধরণের প্রতিস্ভূ হুইয়? ইং- 

গীয় হোস অব কমন্সে উপবিষ্ট হইবে । আর 
অক্ট(বিংশতি ভুম্যধিকাঁরী এবং চারিজন প্রধান 

যাজক হেখস্অব্ লর্ভস্ সভার সভ্য পদবীতে প্র- 
তিষ্টিত হইবে। 

এই সময়ে ইংলগ্ডে অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উ- 
পশ্থিত হয় ! অতএব ইৎলগ্ডের শান কর্তৃগণ 
পরিশেষে ফরালীদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয় 
জ্ঞ.ন করিলেন। পরম পিট এ সন্ধিতে জম্মত 

হইবেন না বলিয়। তিনি স্বয়ং আপন কম্ম্ণ প- 
রিতাগ করিলেন | এবং আভিংটন্ নামক ব্ক্তি 

প্রধান মন্ত্িত্বে নিযুক্ত হইলেন! তিনি ফাঁন্সের 
সংহত যেরূপ সন্ধি করিলেন তাহাতে ফন্সের 

প্রাধান্য স্পহ্টই স্বীকার করা হইল। ফলতঃ স্থল 
যদ্ধে সর্বত্রই ফংন্দের প্রাধান্য হইয়াছিল বটেঃ 
কিন্ত অর্ণব যুদ্ধে প্রায়ই ফরাঁসীদিগের পরাঁভৰ 
হইয়াহিল। নেল্সন্ প্রভৃতি কতিপয় পোতা- 
ধ্যক্ষের গুণে ইংলগ্ডের প্রভাঁৰ .সমু-ক্র অপ্রতি- 
ছভ রহয়াহিল। এবং তাহা র*্বাণিজের কোথাগু 

কোন হানি হইতে পাঁর্িল মা। কিন্তু ছেটয় 



১৮৬ ইৎলগ্ডের ইতিহাস? 

বড়র ফাাঁন্সের ১২২৪ খ।ন জাহাজ এই' য্বদ্ধে মা- 
কাপড়ে) 

যদি ইংলগ্ডের বাণিজ্য একূপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ন। 
থাকিভ তাহ! হইলে রাজ কার্যের যেরপ ব্যয় 

বানুল্য হইয়[ছিল, ইংলগ্ীয় প্রজাগণ সেই ব্যয় 
নির্বাহ করিয়। উঠিতে পারিত না । ১৭৯৩ খ্রী- 
ফ্টাব্দে ইত্লগ্ডের বার্ষিক ব্যয় (১৪১০০০০০০ ) চৌ- 
দ্দকো'ী টাকা ছিল | ১৮০০ হ্রীষটাব্দে উহার 
বাৎসরিক ব্যয় ( ৪২১৯২০০০০ ) বেয়!লিশ কেটী 

হইয়াছিল 
১৮০৩ গ্বীষ্টাব্দে পুনর্বার যুদ্ধরত হইল | পিট্, 

ভৎ্ক্ষণী প্রধান মস্স্রিতব পদে অধিরূঢ় হইলেন । 

তহাঁর কৌশলে কজিয়।, অফ্টি,য়া! সুইডেন এবং 
নেপল্ম্ এই কয়েকটী দেশ ইংলগ্ডের সহিন্ভ দি- 
লিত হইয়া একোন্যমে ফীঁন্সোর এপ্রতিকুলে শুদ্ধ 
জারস্ত করিল । ইহলভ্ীয় শ্ববিখ্যাত পৌতাধ্যক্ষ 

নেল্সন জাহেব কর্তৃক ফান এবং স্পেইদ্ের মি- 
লিত পোত বাহিনী মস্ত টাঁফাল্লার অন্তরীপের 
অদূরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল | কিন্তু স্থলে বোন।- 
পার সর্তত্রই জয়লাভ হয়। তিনি অন্ী,য় দি- 
গের প্রনিদ্ধ অন্ম নামক ভুর্গজয় করিয়া তত্রত্য 

দ্বিংশৎ সহজ্র নৈনাকে বন্দীক্লত করিলেন | অ- 

বাঘাতে বিয়েলা নর অধেকার করিলেন এবং অ- 

তীব আন্চর্য্য রণকেইশল প্রকাশ পুররঃনর অষ্টর- 



তীয় জর্জ | ১৮৭ 

লিউল্য নমক শ্ছাটনে কসিয় টিসন্যগণকে পরাভূত 

করিলেন । এই. সকল জংবাঁদ শ্রবণে ইংলগ্তীয় 
প্রধান মন্ত্রী পিট্ এমত ভগ্নমন। হইলেন যে, কতি- 

পয় দিন মধেই ভাঁহার আঁধুঃ শেব হইল। গিট, 
যে অতি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞক এব একজন প্রধান 

বঞ্ী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই । তিনি যে 
স্বদেশের হিতীঁনুষ্ঠানেই, জীবন যাপন করিয়াঁ- 
ছিলেন, তাঁহাও নিঃসন্দেহ | কিন্ত ফরাসীদিগের 

সহিত যে,* ঘেরেতর সংগ্রামে প্রব্স্ত হইয়া দে 

শের কর-রদ্ধি খণ-বদ্ধি এবং টসন্য-বদ্ধি করেন 

তাহা খুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কিনা ইহ। লইয়। 
অদাঁপি অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়। থাঁকে। টেরী ম- 

তাবলম্বীর। বলেন তিনি এ সমরুসাগরে ভবতীর্ণ 

হইয়ধছিলেন বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের সর্বস্থলেই 
রাষ্, বিপ্লব ঘটে নাই, নচেত ফন্সের অনুবত্তাঁ 
হুইয়ী অঞ্ধদেশীয় এজাগণই' স্ব দেশে নিতান্ত 
উচ্ছ,গ্বল হুইয়। উঠিত । কিন্ত হুইগ্. মতবতত্ণ জ- 
নগণ ধলেন যে, যদি ইউরোপীয় কোঁন জাতি 
ফরাসীদিগের বিৰুদ্ধে অস্রধারণ ন। করিত বস্তুক্তঃ 

তাহাদিগকে :নর্কিঘে আঁপনাদ্িগের রাজা শাসন 

প্রণালী সংশোধিত করিতে দিত, তাহ হইলে 
এতাদৃশ ধন ও জীবন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা থা- 
কিত ন। এবং অত্যস্প কান্ত মধ্যেই ফীন্স উপ- 
শান্ত এবং স্বাধীন হইয়া নিয়েদজিত কার্য সাধনে 



১৮৮ ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

প্ররত্ত হইতে পাঁরিত। তাঙ্থারা ইহাও বলেন 
যে, তৎ্কাঁলে ফান্সের প্রতি ইউরোপীয় অপরাঁ- 

পর্ন জাতির অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়াই ফান্সের 
রাজজ্াাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইতে 

পারিত ন। ; সংশোধিত হইবে কি? ফরাসীর। টব- 
দেশিক প্রবল শত্রু ফুলের ভয়ে ভীত হইয়া 
যুদ্ধবীর বোলাপার্টর একীন্ত শরখাপন্ন হইল । 
এবং তাহাকে একাধিপপত্য শক্ত সম্পন্ন করিয়া 

শত্রুপক্ষীয় দিগের গন্ধ খর্ধা করিতে লাগিল। 

অতএব ফরাসীর্দিগের বান্ট, বিপ্রীব ব্যাপারে হ- 

স্তা্পণ করিয়া] পিট সুরুদ্ধি বা নায় পরায়ণতার 
কর্ম করেন নাই এই উভয় মতের মধে। কোঁননী 
একিত তাহ! সহজে শীমাঁংসা করা বায় না কিন্ত 

যত অধিক কাঁল যাইতেছে হছুইগ্ুদিগের মত 

ততই. প্রবলতর হইতেছে ইহাঁতেই বোধ হয় 
যে উঁহাদ্দগের বিবেচনাই যথার্থ হইবে। 

মহাত্সা পিটের মৃত্যুর পর লার্ড গ্রনভিল ও 
ফকস সাছেব এবং ভীহাদিগের বন্ধুবর্গ রাঁজমন্্রিত্বে 

নিযুক্ত হইলেন | প্রধান মন্ত্রী লার্ড গ্রেন্ভিল সাহেব 

আর সর্ব বিষয়েই টোরীদিগের মত1নুবত্রছিলেন 
কেবল তিনি রোমীল্ কাঁথিলিকগণের প্রতিকূল 
ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করিতে চাহিতেন ইহাঁতেই 

ক্বইগ্দ্দিগের স্বপক্ষৎ বলিয়া! গণ্য হইয়ছিলেন 
কিন্ত রাজ। স্বয়ং এ কল ব্যবস্থা রহিত করণে 
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একান্ত অনিচ্ছ,ক ছিলেন । তিনি বলিতেম আঁমি 
এতদ্দেশ সমন্তের শাসন প্রণালী সম্পুর্ণক্দপে বজারে 
রাখিব এমত শপথ করিয়ী রাঁজমুকুট ধারণ করি- 
ফ্লাছি। এক্ষণে মেই শপথ উল্লঙ্যন পুর্র্বক ঘো- 
মান্ কাথলিক জন্বঙ্বীয় চির এচলিত ব্যবস্থা সমস্ত 

রহিত করণে সম্মভ হইলে আমার অধন্ম হইবে 1 
রাজার সহিত মস্ত্রিবর্গের এইরূপ বিবাদ হওয়াতে 
মস্ত্রিবর্গ আঁপনাদিগের কর্ম পরিভ্যগ করিলেন । 
কিন্ত ইতি মধ্যে তীহাদিগের সর্ব প্রধান এবং 

নানা সদ্ধূণ-সম্পন্ম ও ইংলভীয় জনসাধারণের 

একান্ত প্রিয় ফক্স সাহেব মাঁনবলীলা সন্বরণ :ক- 
রিয়াছিলেন । আর বোনাপার্টি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
জিল। ও রষ্টড নামক ছুই স্থানে পিয়ার রাঁজাকে 
পরাভূত করিয়া আর ফিড্লগ্ডের সংগ্রামে কলপীয় 
সআট্কে আপন পঁদাবনত করিয়! টিল্সিড নামক 
স্থানে উক্ত মহীপাল দ্বধয়ের সন্ধিবন্ধম করিয়াছিলেন । 

গ্রেন্বিলের মন্ত্রিত্ব অবসন্ন হইলে ডিউক অব 

পৌঁর্টলশু নামক একজন ভুম্যধিকাঁরী রাজমন্ত্রী 
হইলেন । হাঁক্সবুরী, কাঁষউলরীঘ্, এবং কেনিঙ্ ও 
পর্শিবাল নামক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইঙ্থাহ 
সহকারী হইয়াছিলেন। ইহার। কোন প্রকারে 
সংবাদ পাইয়ান্ছিলেন যে বোনাপারটি ডেনমার্ক 
দেশীয় রণতন্বীষোগে জঅটৈন্সে আনিয়। ইংলগু 

অখুক্রমণ করিবেন, অতএব ইহীর: অবিলম্বে জর্ব- 
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পনাদিখের পৌত বাহিনী প্রেরণ করিয়া দিন? 

মারদিগের রণপোতি সমস্ত বলপূর্ববক গ্রহণ করিস 

লেন। এ সষয়ে ইংরেজদিগের সহিত দেনাঁম 

রর্দিগের সন্ধি ছিল, কোঁন বিবাদের সৃত্রই হয় 
নাই? সুতর!ং জন্ধিসত্তবে এরূপ অত্যাচার করাতে 
সকলেই ইংরেজদিগের নিন্দা করিতে লাঁগিল। 

যদি বোনাপার্টি এই সময় ছইতে বিবেচনা 
করিয়। চলিতে পীরিতেন এবং নিতান্ত স্বার্থপরতভাঁর 

বশীভূত হইয়া ইউরোপীয় সকল জাতির স্বধী- 
নতাঁপহরণে যত্ববান না হইতেন তাহা হইলে 
তিনি ফুঁন্সকে যেরূপ বর্থিত করিয়।ছিলেন, তাহ 
জখণ্ডিত রাঁখিয়! আঁপন বংশে সেই নদিংহাঁসন 
চিরস্থায়ী করিতে পাঁরিতেন কিন্তু এত দিন স- 
ক্বত্র অপ্রতিহত প্রভা একাশ করিতে পারিয়া 

তিনি এক্ষণে আপনাকে কোন অপুর্বব দৈবশক্তি- 
জম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন | উহার বোধ 
হুইল যে, আমি চিরকাল এইরূপ শুভাদৃষ্ ভাজন 

থাকিব কৌন কাঁলেই আমার চুরদৃষ্ট ঘটিবে ন1।' 

বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত তিনি ফরাসী জতির 

দর্ষিণহত্ত স্বরূপ হইয়া প্রতিকর করিতে ছিলেন। 

কিন্ত এক্ষণে তিনি কিরপে আপন পরিবার ও 

জ্ঞাতি কুটুন্ব প্রভৃতিকে রাঁজ পদাঁভিষিজ্ত করিবেন 

এবং আপনি সমুদ$য় পৃথিবীর একীধিপতি সম্রাট 
হইয়! বসিবেন নিরন্তর এইরূপ যন্ত্র করিতে লাগি- 
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ম্েন। স্বতরাং ইতিপুর্বে ফরাদীদিগের সহিত 

যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপক্ষ রাজ্যের 
এজাগণ বিশেষ যত্ব করিত নাঁ। কিন্ত এই জময় 

অবধি নানা দেশীয় প্রজগণ বোনাপাঁটটির এ্রন্তি" 

কুলে অস্ত্র ধারণ করিতে লাল | 

স্পা. 

চতুদ্দশ অধ্যায় । 
নিন নর 

[ রাজার উন্মাদ-নিবুতি--বোনাপার্টিরি কুলিয়া জম ৭" 

ওয়াটাবুলুর যুদ্ধে বোনাপাটির পরাভব-__হোলি-এলাএন্স-তৃ- 
তীয় জঙ্জের মুত্যু ] 

সর্ব্ব প্রথমে স্পেইন দেশে এজব্যুছের এই ভাঁৰ 
প্রকাশিত হইল; তথায় বোনধপার্ট আপন জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা যোসেফকে রাঁজানন প্রদান করিয়াছিলেন। 

প্রজাগণ পুবর্ধ রাজার অপমানে আঁপনাদিগকে 
অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফরাঁসীদিগের প্রতি বি- 
ড্রোহাঁচরণে গ্ররত্ব হইল এবং ইংলগ্ডের স্থানে 
লাহাব্য প্রীর্থন] করিল। ইংরেজেরা ওয়েলেস্লী 
লানক দেলুপতিকে প্রেরণ করিলেন। এই ওয়ে- 
লেষুলী সাহেব ইত পুর্বে ভারতবষে , অসিয়! 
দ্বিশেষ রণ পাণ্তিত্য একাঁশ করিয়। গিয়াছিলেন। 

তিনি পোটুগি'লে অবতীর্ণ হইঈয়। ভিমিরা সাধক 
ক্থানে ফরালীদিশের সেনালী জুনটকে পরাত্কুত 

% 
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করিলেন এবং পরে তাহার সহিত জন্ধিবন্ধন ক 

রিয়া আজিলেন । ওয়েলেস্লী সাহেব ইংলগ্ডে 
প্রত্যাগমন করিলে সর জন স্থর নামক আর এক- 

জন্দ বনুহণ-সম্পন্ন ব্যক্তি স্পেইনদেশে প্রেরিত 
হুন। কিন্ত তিনি তদ্দেশীরগণের বিশেষ উপ" 
কার করণে সমর্থ হইলেন না | বোনাঁপাটি 

সপন দেনঠপতি শ্প্টকে এমত অসংখ্য উসলা 

সমভিব্যাহারে স্পেইনে প্রেরণ করিলেন যে ইং- 
রেজেরা ভীহাদিগের সহিত জন্মখ সং্রামে এ- 

কান্ত অনমর্থ-হইয়। ক্রমেহ পশ্চান্বতর্শ হইতে 

াশিস এবং পরিশেষে জাহাজ!রোহণ করিকা। 

প্রস্থান করিল । 

এইরূপে স্পেইন্ অধিষ্কত হইলে পর, অ- 
স্যর. অআট্ পুঅর্ধার বোঁনাঁপাটির বিকদ্ধে অস্ত 
ধারণ করিলেন | বোনাপাটিও তৎক্ষণাৎ স্পেইন 
হইতে অধিকাংশ উদন্য সংগ্রহ করিয়। ভীহার 

বিকদ্ধে যাত্রা করিলেন | একনল এরং ওয়া রাম 

অমর দুইন্ছালে যে দুই যুদ্ধ হই'ল, ভাহাঁতেই অ- 
স্তিয়ার সমুদায় বল একেবারে নিঃশেঘিত হইল | 
আন্টিয় সঞ্রাট বেনাপাটির নিতান্ত বশীভূত হু 
ইয়া পড়িলেন এবং বোনাপার্টি আপন বংশ 

মর্যযাদ। রক্ষি করিৰার অভিগ্রায়ে পুর্ব পত্ী 
জেলেফীন্কে পরিতাগ করিয়া দঞ্জীউ-কন্যা মে- 
পিয়া! লুইসীর পাণি. গ্রহণ করিলেন | - 
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এই সময়ে ইংরেজর। লক্ষাধিক লোক প্রেরণ ক- 
রিয়া বেলুজিয়ন. দেশীন্তর্গত স্যেন্ট নদীর মুখ- 
ভাগ অধিকার করিবার যত্বকরেন। কিন্তু তাহা" 
দিগের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। ইসনণগণ 
কুঠল বাসে নান। রোগে আব্রীন্ত হইয়া! অধিকাঁং- 
শই কাঁল গ্রাসে পতিত হয় । অবশিষ্ট জনগণ 
দেশে প্রত্যাণমন করে। 

পরন্ ইংরেজের। স্পেইন্ রীজো ফরাসী উসন্য 
সংখ্যা অন্প হইয়াছে দেখিয়। এই সময়ে তথায় 
ওয়েলেস্্লী সাহেবকে পুনব্র্ধর ৫্ররণ করিয়া 

ছিলেন | তিনি অনায়'সেই বোনাপাঁটির জে- 
নাঁপতি স্ুপ্টকে পটুগীল হইতে বহিষৃত করিয়! 
দিলেন্স। এবং অতি ত্বরিত পদে স্পেইন্ রাঁজ- 
ধাঁনী মেডিড নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন | 

স্পেইন্ দেশের অভিনব ভূপাঁল যোদেফ ভিক্টর 
নানক ফরালী সেনানীর জমভিষ্যাহাঁরে আসয়। 
টালাভির অভিধেয় একস্থানে মিলিত ইংরেজ ও 
ল্পেইনীয় উনন্যের সহিত অতি তুমুল সংগ্রাম 
করিলেন । এই যুদ্ধে ফরাসীদিশের সম্পূর্ণ পরা- 
ভব না হইলেও ইংরেজাদগের অনেক লাভ হ- 
ইল । স্তরাৎ ইংরেজের। বন্ুকীলীবধি স্থল যুদ্ধে 
ফরাঁদীদিগের কর্তৃক পরাভূত হুইয়। শেস্ে এই 
অসম্পূর্ণ জয় লীভেও মহা অ$নন্দিত হইয়া উঠি- 
লেন। মহাবীর ওয়েলেস্লী সকলেরই" প্রশং- 

(২৭) 
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সাম্পদ এবৎ অ্রদ্ধাষ্পদ হইলেন | ভীহাকে 

মাকুইিস্ অব ওয়েলিংটন্ উপাধি প্রদত্ত হইল | 
১৮১০ শ্বোফাব্দে বোঁনাপাটি আপন সেনান্ 

মাঁলেনাঁকে স্পেইন্ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন । ওয়ে- 

লিংউন্ ইতি পুর্ববে কিঞ্চিৎ পশ্চার্ঘর্রী হইয়] 

পটুর্িলের অন্তর্গত বুজাকে। স্থানের পণব্বতীয় 

অধিত্যকাঁয় ব্যহ নিম্মীণ করিয়াছিলেন । মা 

নেন সহস্র চেষ্টা করিয়াঁও মেই বাহ ভেদ করিতে 

সমর্থ হইলেন না । তাহার পর ওয়েলিংটন, 

অখবার টরিস্ ভিডাঁস্ নামক স্থানে সুদৃঢ় ব্যহ 

রচনা! করেন । মাদেন! সেই. ব্যহ আক্রমণ ক- 

রিতেও সাহস করিলেন না | প্রতুত তাহাকে 

পটুগাল পরিত্যাগ করিয়। যাইতে হইল ভএবং 

মেই. ৬ কালে উহার ৮ যৎ্পরোঁ- 

ন'স্তি কট পাইতে লাগিল|। ইহ পর ওয়ে- 

লিংটন্ জপনি ফরাসীদিগের টি দুর্গ সমস্ত 

আক্রমণ করিতে লাগিলেন্ন এবং প্রীয়ই সর্ধ্বত্র 

বিডয় লাভ করিয়। -প্ুরব্বর্ূর পটুগিলে আন্দিয়। 

ব্যহ নিম্মণণ করিয়। .রুহিলেন এই সময়ে ইং- 

লণ্ড মহীপাঁল উন্মাদ রোগগ্রন্ত হইয়া রাজকা- 

্যটোলোৌচনে অক্ষম হওয়াতে তাহার পুক্র রাজ- 

প্রতিভূ হইয়। তম য় রাজকার্য্য শিব্ধাহ করিতে 

লাগিলেন । ইনি- শুবের্ক যেমন ছুইগ্ মতাঁবলঙ্থী- 

দিঘের শ্পপক্ষু হইয়াহিলেন এক্ষণে আর সেন্দগ 



বাণিজ্যব্যাপারে ব্যার্থাত | ১৯৫ 

হইলেন* না । রোঁম!ন্ কাঁষলিকদিগের বিমোচন 
বিষয়ে ইহার পুরে যেরূপ অভিমত ছিল এখন আব 
দে মত রহিল নাঃ সুতরাং ইনি মৌখিক হুইগ্- 

দিখের বন্ধু থাকিয়াও মনেহ টোরিদিখেব*পক্ষ 
হইয়া! তাহ দিগকেই মন্ত্রিত্ব পদে স্থায়ী করিয়] 

রাখিলেন। 

' ১৮১১ গ্বীষটাান্দে ইংলভ্তীয় এ্রজাঁগণ অত্যন্ত ভ- 
প্লোখসাহ হইয়াছিল । বোনাঁপার্টিজমুদায় ইউ- 

রোপখগ্ডকে অ।পন করতলস্থ করিয। বর্দিন্ এবং 
মিলান হইতে যে অন্ুজ্ঞৰ1 প্রচার করেন তদনুসাঁরে 
ইউরোপীয় কোন বন্দরে ইংরেজদিগের বর্িক- 
পৌোত সকল প্রবেশ করিতে-পাইত না । স্ততরাহ 

ইংরেজদদগকে গেপনেহ বাঁণিজ্য ব্যাপার নিব্রণাহ 
করিতে হইত | এইজনা উাহার1ও ক্রেধান্ধ হইয়! 
এমত প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, যর্দ আমর] 

ইউরোপীয় কোন বশিকের সহিত বাণিজ্য করিতে 

না] পাই, তবে আর কাহাঁকেও তঙকর্ম সুখে, 
নিব্বধহ করিত দিব লা। এইব্রপ' মনস্থ করি 
ইংলগ্ীয় শীসন-কর্তৃগণ অন্ুন্তি করেন যে, যখন 
কৌন বণিক পৌঁত ইউরোপীয় কোন বন্দবে বাণিজ্য 

দ্রবা লইয়া যাইবে তখন তহাদিপণকে আশ্রে ইৎ- 
লণ্ডে আঁলিয়। শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, লচেত, 
ইংলন্তীয় রণতরী কর্তৃক ধবত্ত হইয়া ইংলতগুর স- 
স্পন্তি বলিয়! পরিগশিত হইবে | এইক্বটা এতিপক্ষ 



১৯৬ ইংল্তের ইতিহাস ! 

উভয় দলে বাণিজে র ব্যাধধাভ করতে সব্ৰদেশীয় 
জনগণেরই অপরিনীম ক্লেশ হইতে লাঁগিল। 
ফলভঃ বাণিজ্য বাপারে হস্তক্ষেপ করা যে রাঁজ।- 

দিনের নিতীন্ত অকর্তবা, ইহা! তৎকাঁলে ল্প্ক্রণে 

কাহার বোধগম্য হয় নাঁই। 

পর ব্সরে উভয় পক্ষকেই উহার ফলভোঁপপ 

করিতে হইল । স্পেইন্দেশে ফরাসীরা যুদ্ধে 

পরাভূত হইতেছে শুনিয়| কসিয়।ধিপতি আলেক- 

জাওর, বৌনাঁপাঁটির বাণিজ্য বিষয়িণী অনুজ্ঞ! অ- 

মানা করিবার সাঁহস প্রাপ্ত হইলেন, বোনাপার্টিও 

উ্রীহাঁকে দমন করিবার অভিএ্রায়ে প্রীয় লক্ষাধিক 

ইন্য সংগ্রহ করিয়া করসিয়াভি মুখে যাত্রা ক- 

রিলেন॥। তিনি অতি শীষুই কসীয় সৈনাগণকে 

পরাভূত করিয়! তাহিদিশের রাজধানী মস্কো অ- 

ধিকার করিয়! লইলেন। কিন্ত কসীয়র নির্নয় 

হইয়। সেই নগর অগ্নিসাৎ করিয়। ফেলিল। 

সেই সময়ে দুরন্ত হেমন্ত কাঁলের আঁবিভীব হইতে 

আরম্ভ হইয়ছিল, আশ্রয় বাতিট্রকে কোন জীব 

জন্ত সেই দেশে রক্ষা পাইতে পারে না কিন্ত 

ফরাঁদী পন্য মন্থেঠ বিনাশ নিরাশ্রয় হইয়াছিল। 

সুভরাৎ বোনাপার্টিকে অগত্যা পশ্চাদবর্তাঁ হইতে 

হইল। শীতের প্রীর্তাবে ভীহার সৈন্য সকল 

বিলষ্ট হইতে লাঁশিল । কসীয়রাও উহ্ধদিগকে 

নিরম্তর আঞর্রমণ করিতে আরিস্ত করিল । ফলতঃ 
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তগ্কালে ফরাঁদী ৈন্যগ্রণ যেরূপ ছূর্দাশ গ্রস্ত হইয়া- 
ছিল, তাহার ইয়তা। নাই। যে বীর পুকৰুষ কখন 
শন্রুদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, বাহীদিগের 
ভয়ে ইউরোপের সকল রাঁজ। সর্ববদ। সশঙ্ক থার্নক- 

তেন এবং ঘাহাঁদিশ্ের ভীবনঘূর্তি দর্শন সাত্রে শক্রু 
লেনাগণ প্রস্থান পরাণ হইত, এক্ষণে তাহার। 
আহারাভাবে অস্থি চম্মীবশিষ্ট হইয়। সুয়ানক 
রাত্রির আশখননে হিম শিলেপরি শয়ান হইজ্। 
পড়ে । কিন্তুবখন সেই সুদীর্ঘ রাত্রি এভাত হয় 

তখন উহ।দিগের মধ্যে কত শত কত সহক্২ 

ব্যপ্তি আর গাত্রোত্ধান করিয়। উঠে না। বডি, 
বিছ্যাৎ্পাত, বজুধনি, ও ঝঞ্ীবায়ু এবং তদপেক্ষা 

ও নৃশহসতর কমনীয় উদন্যগণ আর তাহাদিগের 
সেই" কাল নিদ্রা ভগ্ন করণে সমর্থ হয় ন। এইরূপে 
দিনং ক্ষর হইয়1 বোঁনাপাটর সর্ধ বিজয়িনী দেনার 
বিংশতি সহআ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তিনি 

নিতান্ত হীনবল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়। স্বদেশে 
প্রত্যা্থমন করিলৈন । কপীয়, পলীয়, অষ্টি,় 

এভতি রাঁজবর্গ ইংলগু কর্তৃক উত্তেজিত এবং 
ইংলগ্ডের ভূতি প্রাপ্ত হইয়া একেবারেই তাহার 
সহিত খুদ্ধে প্রত্ত হইল । বোঁনাপার্টির আর রক্ষা! 
নই তীহার সুশিক্ষিত দৈন্যগগণ কসীয়ার ভু- 
নিসাৎ হইয়্। শিয়ছে | সুতরৎ রাইন্ নদীর পর 
পার হইতে, আস্প পর্বতের শিখরদেঙা হইতে, 



১৯৮ ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

পিরাঁনিস পর্ধভের অধিত্যকা হইতে, যে বিপক্ষ 
পক্ষের ষোধরাব সমস্ত বিশ্রুত হইতে লাখিল। 
ফাঁন্সের নবীন টসন্যচয় তাহার প্রভীকার করণে 
সমর্থ হইল ন1। ফলতঃ যেমন কোন স্ুবিক্রান্ত শীরদদুল 
জাল জড়িত হইলে ভচ্তুর্দ্েকে লোকের কোলাহল 
হইতে থাঁকে এবং পশুর।জ কিছুই করেতে পাঁরে না। 
কিন্ত তথাপি কাহার সাহদ হয় নাষে, দৃশপতির 
নিকটবর্তী হয়, এই সময়ে বোৌনাপা্টির অবস্থা অ- 
বিকল তদ্রপ হুইয়। ছিল | তিনি পতন কাঁলেও 

নিংহব্ড বিক্রম প্রকাঁশ করিতে লাশিলেন | 

তাহার রণপাগ্ডিভ;ঃ শুর প্রকৃতি এবং ক্ষিপ্র-কারিতা 
'কধনই তেমন হয় নাই যেনন এইক্ষণে প্রক।ণিত 
হইতে লাশিল।| তিনি ফ্ীন্সের চতুর্দিকে ভ্রাম্য- 
দাণ হইতে লাথিলেন । যেখানে শক্র উপস্থিত 

হয়, অমনি বোন[পর্টি তীহার সম্মখে ল্বনাম- 
জনিত ভয় প্রদর্শন দ্বারা আপনার মাহাক্সয এ- 
কাশ করেন কিন্ত পরিশেষে জন্মণির অন্তর্থত 

লিপ্ৃ(জিক্ নামক স্থানে যে ঘোরডর সংগ্রাম হইল 
আর দেই সময়েই স্পেইনের অন্তবর্তি ভিটে - 

রিয়া নামক শ্হানে যে যদ্ধ হইল, তাহাতে ফরাসী 
উসন্যগণ একেবারে নিন্ম“লিত হইয়। গেল |সু- 

তরৎ পরিশেষে বৌনাপার্টিকে ফন্লের রাঁজমুক্ুট 

পরিভ্যাগ করিতে হইল এবং বিপক্ষ রাজণণ 

তাঁহাকে ইটালীর বাপ,কোণবর্তি এল! নামক এ- 
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কটা ক্ষুদ্র দ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিক্| অস্টাঁ- 
দশ লুইনামক ফ(ন্সের পুর্ব রাজবঞ্জণ এক ব্যক্তিকে 
তদ্দেশের নিংহ'ননে অধিরোঁহত করিলেন । 

অঙ্টা্দশ লুই, আপন এজ|বর্গের ভক্তভ$জন 
হইতে পাঁরিলেন না । ফরাসীর! ভাঁবিল যে,ইলি 
শক্রু পক্ষের অনুগ্রহে আমাদিগের রাঁজ। হইয়া" 
ছেল, ইহার রাজ্যক।ল আমাদিগের লজ্জাকর | 
কোঁন মতেই গৌরব শ্চক নহে । কফরালীরা ই- 

হাও মনেং ভাবিত যে, হায়! যখন বোৌনাপা্ট 

আমাদিগের রাজ। ছিলেন, তখন ফাঁরাসী নামন্টী 

কেমন উজ্জ্বল হইয়া ছিল, এক্ষণে সেই পাঁষে 
কলঙ্ক হইল । আবার কখন আমরা ভীহাঁকেই 
পাই,, তবেই এই. লজ্জাঁপনয়নের উপায় হইতে 
পারে । ফান্সের প্রজ, বাহ এইরূপ চিন্তা করি- 
তেহে আর ভিয়েনল।? নগরীতে সমর বিজেতা 

রাঁজগণ মিলিত হইয়া কি প্রকঃরে আঁপনং রাজ্য 

শাসন করিবেন, কেমন করিয়া এজ্।বন্দকে চির- 

কাঁল অবীনাঁবন্থায় উপশান্ত রাখিবেন? কে» কে।ন- 
দেশের আধকারী হইবেন, এই সকল ্যার্ঘচিন্তায় 

নিনগ্ল আছেন, এমত জময়ে প্রচারিত হইল যে, 
বোনাঁপীর্টি পাশ বিনিমুক্ত সিংহের ন্যায় এলু। 
দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়। পুনব্বার ফাঁন্সে আ- 
গমন করিয়াছেন। বাস্তবিক ৯৮১৫ স্বীজীব্দের মার্চ 

নংসে ভিনি এল হইতৈ ফান্দে আসিয়াছিলেন। 
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শে সকল ফরাসী সৈন্য ভীহাঁকে ধৃত ও বন্দীকত 

করিয়া]! আনিবস নিমিত্ত প্রেরিত হয় তাহারা 

উহ্নীকে দর্শন করিবাঁমাত্র একেবারে ভক্তিরসে 
আর্জি হইয়। “মহারাজর জনন হউক” বলিয় উা- 
হক্ষে প্রণাম করে । তিনি টসন্য সামন্ত কিছুই 
লইয়। আঁইসেন লাই । কিন্ত দিবস কতিপয় মধ্যেই 
সমুদয় ফল্গালী সেনা ভীঁহার হম্তণত হয় এবং 

অফীদশ লুই আপনার প্রাঁণভয়ে কাতর ইইয়] 
রাজধানী পরিত্যাগ করেন । ফরাপী প্রজাব্যহ 

আবার আঁপনাঁদিগের সর্বকবিজয়ী মহশপালের 
আশ্রয় লাভ করিয়। প্রকুল্পচিস্ত হইল এবং মহেখৎ- 

সাঁহ সহকারে শীহাঁর উপন্য দংখ্য। বৃদ্ধি করিতে 
লাগিল। অত্যন্পকাঁল মধ্যেই: ছুইলক্ষ সতর হাঁ- 

জার ফরাসী সন সুশিক্ষিত হইয়। উঠিল । ত- 

দ্বতিরিক্ত আরও লক্ষাধিক টদন্য প্রস্তত হইতে 
লাশিল | 

এখানে ইউরোপীয় মিলিত রাঁজবর্গ অবিলম্বে 
অস্ত্রধারণ করিলেন | সর্ব প্রথমেই পুসীয় এবং 
ইহলত্তীয় লেন! রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল । 
বোনাপার্টি নিশ্চয় বুবিয়াছিলেন যে, তিনি খুদ্ধ 
মনে যত কাল বিলম্ব করিবেন উহার শক্রচত্ষ 

ততই প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়! বোনা- 
পার্টি সত্বর হইয় রণস্থলে উপনীত হইলেন । ভিনি 
উপনীত হুইয়। দেখিলেন যে, প্ুমীয় এবং ইং 
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লণ্ডীয় সৈন্য স্বয়ের মধ্য ভাগে একী ্োতষ্বতী 

এবাহিত হইভেছে; এই দেখিয়া স্টাহার স্থির 
হইল যে, বিপক্ষ সেনালীদ্বয় বাস্তবিক যুদ্ধ 

কৌশল পরিজ্ঞাত নহেন। তিনি শ্ছির করিলেন 
ঘষে, উভয় টসনা দলকে মিলিত হইতে দিব না 

এথমে পৃসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাঁভবৰ করিয়া! পরে 

ইহলভীয় দিশকে অনাঁয়মে জয়করিব । তিলি 
প্রথম দিনের যুদ্ধে প্সীয়দিগকে দৃরীভূত করি- 
য়।| দিলেন | পরদিবস ওয়ার্টীরলু লাদক স্থলে 
ইংরেজ সেনার প্রতি অভিশয় পরাক্রম সহকারে 
আক্রমণ করিলেন । অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে 
লীগিল। প্রতি পক্ষ উভয় দলের কামানের ধুম 
উদিত হইয়। রণস্থল আচ্ছন্ন করিল, ভক্ষণ: 

ফরালী অশ্ব রে।হ গণ সমুদার রণস্থল কম্পান্থিত 

করিয়। ইংলন্ীয় ঘসন+র এতি আক্রমণ করিজে 

আনিল। এই অবকাঁশে ইংলভীয় অশ্বারোহ গণ 
পশম্চাদ্বভর্খ হয় এবং পীদ?ত টসন্যগণ বর্শক্ষেত্রের 

আকারে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। ফরাঁ- 
সীরা জমুদ্রের ভশ্মিরিন্যাঁয় ভিভয়ঙ্কর বেগে আঁ- 
ইসে কিন্ত নিশ্চল শেল স্বরূপ ইংরেজ পাদদীতগণ 

কর্তৃক এভিহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়। ষায়। যুদ্ধ 
প্রায়, সমস্ত দ্িবসই এইরূপ হইতে লাগিল । 
কোন দলের জয় পরাজয় নিশ্ভয় হয় নাঃ এমত স- 

ময়ে: ফরামী দেলার দক্ষিণ, পীর্খ হইতে ধুম 
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উতিত হইতে লাগিল | ক্ষণকাল পরেই একটা 
বিপুল সৈন্যদল জেই দিকে দৃশ্যমান হুইল | 
তখহাদিগের স্বশাটিত অস্ত্রে হ্রারশ্মি এভিফ- 

নিত হইতে লাগিল। বোনাঁপাঁর্টি প্রথমে ভাবি- 
লেন যে, এ সকল টসন্য উহার আপনারই হইবে, 
তিনি পূর্ব দিবমল গপসীয়দিগের পশ্ঢাশু যে মনা 

প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বুঝবি এ্রতাণত 

হইছে, এই বলিয়। তিনি হর্বোৎ্বুল্ল লোচনে 
তৎ প্রতি দৃর্টি করিতেছেন এমত মময়ে পৃসীয় 
রণ পতাকা সমূহ উহার নয়নগ্ো্র হইল। তা 

হাদিগের কামালের গৌঁলাও মেই অময়ে আঁ 
সিয়! তাহার উদন্য মধ্যেপ্পভিত হই.ত লাশিল। 
এবং তাঁহাদ্দিগের অশ্বারোহ গণ অতি দ্েেরতর 

গর্জন করির1 উহার উসন্যের প্রতি খ্বাৰমাঁন 

ইল | বোঁনাঁপা্টি ইহার পরেও আন একবার 
ইংরেজ টসন্যেব্র গ্রতি ঘোরতর আক্রমণ করি 
জেন। কিন্ত তথাপি সদ্বড় ইংরেজ টদন্যকে ভেদ 
করিতে পারিলেন না । তখন ইংকরিজদিগের 
অশ্বারোহ গণ বহির্থত হইল পাঁদাত গণ জয়ধনি 
করিল পুজীয় অশ্বারোহ অমুদায় সমরে এবত্ত 

হইল এবং ফরানী টিসলা একেবারে ছিন্ন ভিন্ত্র হইয়। 

চতুর্দিকে প্রস্থান করিতে লাঙ্গিল। বোনাপার্টি 
' আর কিছুই করিত পাঁরিলেন না। "তিনি একটী 

ইংলগ্রীর় রণপোতীধ্যক্ষের হস্তে আঁক্স সমর্পণ ক্ষরিয়। 
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ইংলণ্ডে বাস করিবাঁর মাঁনলস প্রকাঁশ করিলেন । 
কিন্ত ইংরেজেরা তাহার দেই মানস সফল করি- 

লেন না। তীহাকে স্বাধিকৃত আটলান্টিক মহা- 
স!গরের মধ্যবস্ী সেন্টহেনেলা দ্বীপে প্রেরণ ক- 

র্িয়। একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন। 

ইরোপীয় রাজা অফীঁদশ "লুইকে পুনব্বার 
জ্ান্সের নিংহাঁননাধিট্ঠিত করিয়া বিয়েশ। নগরে 

সন্মিলিত হইলেন। তীহার! ফুঁন্সের রাষ্ট, বিপ্লব 
ব্যাপার দর্শনে এমত ভীত হইয়াঁছিলেন ঘে, 
অবিলম্বে এক মত হইয়। একটা সন্ধি পত্র অবধারিত 

করিলেন। এঁ সন্ধিকে “হেখলিএলখইআন্স অর্থা২ 
পবিত্র লদ্ধি নামে অভিহিত করা যাঁয়। উহার মুখ্য 
তাঁৎপর্ফ্য এই যে, ষদি কোন রাজার প্রজাগণ কখন 

র।ষ্ট, বিপ্লবে প্ররত্ত হয় তবে অনা রাঁজারা তী- 
হর হার হইয়া প্রজাবর্ঁকে দমন করিবেন। 

অস্ত্রিয়।, পুসীয়। এবং কসিয়'র রাঁজার। এই জন্ধি- 
পত্র স্বাক্ষরিত করেন! ইঙলপ্তীয় রাঁজ-এতিভু 
ত্বয়ং উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। কিন্ত এই' সন্ধি 
যে তাহার মনোনীত বটে, এমত অভিপ্রায় এ- 

কাশ করিয়ছিলেন | 

ফলতঃ ফাব্সের রা বিপ্লব জনিত স্মমহৎ যুদ্ধের 
অবলানে ইরোপের অর্ধত্রই রাজ এবং ভূম্যধি- 
কারি বর্গের ক্ষমতা পুর্ববাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়! 
উঠিল।- অন্যান্য দেশের কথ। দুরে থাকুক ইঃ” 
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লণ্ডের শাসন প্রণাঁলী নামে প্রজাতক্ত্র হইয়? বাস্ত- 
বিক ভূম্যথিকারি পরতন্ত্র হইয়াছিল । এই জমে 
যে সকল ব্যবস্থা! ইংলগ্ডে প্রচলিভ হইত ছিল তা” 

হারুত।ৎপর্্য অবগত হইলে ইহ! সুপ্রভীত হয় । যে, 
ইংলগ্ডের ভুম্যধিকাঁর দমুদাঁয়ই আঢ্য কুত্রীন বর্গের 
হস্তগত। সুতরাং ভূমি প্রস্থত শস্যাদির মূল্য যত 

উচ্চ থাঁকে, ততই ভূম্যধিকাঁরি বর্গের লীভ অ-. 
ধিক হয়, অতএব এনত ব্যবস্থ্বাপিত হইল যে, গোঁ- 
ধূমের বাঁজর দর কম থাঁকিলে তান্যদেশ হইতে 
এ দ্রব্য আনীত হইতে পারিবে না । যুদ্ধ 
কালে শ্রজাদিগকে যে নানাবিধ ক্রপ্রদাঁন করিতে 

হইয়াছিল, ত্ম্বপ্যে সকল লোককে আপ্নাপন 
আয় অন্কুস্টরে একী কর দিতে হইত | এই কর 
আ্যদ্িগেরই বিশেষ ক্লেশকর, দুঃস্থ লোকদিগের 
পক্ষে তাঁদৃশ ক্রেশরুর হয়না । সুতরাং আঁ্য- 

কুলীন বর্থ ইহার আদান রহিত করিয়া দিলেন। 
প্রজ। সরধারণ তৃদ্ধিপরীত ঢেষ্টা করিয়। সফল 
প্রযত্ব হইতে গঠরিলেন না। 

বস্তুতঃ এই সময়ে ইংরেজদিশের যেমন গে” 
রবগড অধিকার ব্দ্ধি হইয়াছিল, ভহারা স্বদেশে 
তেমন নুখভাগী হইতে পারে ন্বাই। প্রথমতঃ 
রাজ প্রতিভুর চরিত্র ভালছিল না । তিনি কারো, 

লিন,নান্বী যে কন্যার পণিগ্রহণ করিয়।ছিলেন ত- 
হার প্রতি সক্সেহ ব্যবহার করেন নাই। আর 
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ঙপতীও যথার্থ শ্েহের পাত্র ছিলেন না। যাঁহা- 

হউক ইহৎরেজের। উভদ্ষের ছুষ্ট ব্যবহার দর্শনে 

নিতান্ত ক্ষুন্চচিত্ত হইয়(ছিলেন। ভাঁহাদিজার এইমাত্র 

ভরস1 ছিল যে ইহাদিগের কুমারী স্ন্টীলা সার্লট, 
যদ কখন রাজমিহহাঁসনে আরোহণ করেন ভাহা 

হইলে সিংহসনের ধৌরুব রক্ষণ ও এজ| ব্যহের 
সুখ রদ্ধি হইবে । কিন্তু নার্ঁট্ প্রথম বারে শ্তিকা 
গারে প্রবেশ করিয়।ই একটী মৃতকুমার প্রনব করত 
অ:পনি লেঁকিকীলীল] সম্বরণ করিলেন | ইংলপ্তীয় 
প্রজ| দাত্রেই ছুঃখে কাতর হইল, ইহার পর ষেকে 
র।/জাসন গ্রহণ করিবে তাহারও নিশ্চয় রহিল না! 

কারণ তৃতীয় জর্জ্দের চারি পুজ্রের এই এক মাত্র 
কন্যাসন্তান ছ্িল। অপর সকলেই নিঃসন্তীন ছি- 

লেন। স্ুতরাং উহা দিগের মধো যাহারা এপর্য্যস্ত 

অক্কুতদাঁর হিলেন, তীহ।রা সকলেই: দার পরিগ্রাহ" 

পার্থে বতুবান হইলেন । ইংরেজদিগের আর এক 
দুঃখের কারণ এই যে যত দিন যুদ্ধ চলিতে ছিল, 

পৃথিবীর জমুদায়* বানণিজাই তাহাদিণের হস্তগত 
থাকে, ভত!হাঁতে অনেক অর্থীগম হয় । আর জেই: 

লদদ্ষে পণা দ্রব্যমাত্রের মূল/ও অত্যন্ত অধিক 

হইয়াছিল । তাহতেও পণ্য জীবিনাত্রের অধিক 

লাভ হইত । কিন্ত যুদ্ধ নিবারণ হইলে বেমন দ্রব্যা- 
দির মূল্যও ন্যুন হইল ইংরেজদিগের বাঁণিজযও আঁর 
তেমন বিস্তৃত রহিল" নী। আবার এ সনক্ষে 

১৮ 
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শস্যে।ৎপত্তিও প্রচুর পরিমাণে হয় নাই। সুস্তরাঁং 
প্রজাদিগের দুঃখের পরিসীম। রহিল না । উহার! 

ভাবিল বেঞ্শ,সন কর্তৃগণের দোঁষেই এইরূপ ঘটি- 
রাছে। এই ভাবিয়া তাহারা পার্লিয়ামেন্ট সভা 

সহংশোধনার্থ যত্রবান হইয়া ভুরি লোকে নান] 
স্ছ/নে দলবদ্ধ হইতে লাঁখিল। আবেদন পত্র সম্বু- 

দায় রাজ প্রতিভূ সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিল 

এবং কোন স্থলে আঢ্য ব্যক্তিদিখের গৃহ অম্পত্তি 

বিলুছত করিয়া বিবিধ অত্যাচারে প্ররত্ত হুইল । 
রাঁজমন্দত্রিগণ ভাঁবিলেন যে এঞরজাসাধারণের এইক্ধপ 
অতাচীর বল পুর্ধক নিবারণ কুরা বিধেয় | তা- 

হারা পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি লাঁভ করিয়। হেবিয়স্ 
কর্পস্ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা রহিত করিলেন, 

অনেকাঁনেক এজাপক্ষ-ব্যক্তিকে কারাথুহে নীত ক- 

রিলেন এবং ইসনিকগণ প্রেরণ কহিয়া প্রজ।দিগের 
দল ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিলেন। ৯৮১৬ শ্রীষীব্দ 
হইতে ১৮২০ পর্ষ্যস্ত এইরূপে গত হইল । এই 
২সরে প্রাচীন রাজ ভূতীয় জঙ্ঞগ লোকান্তর গমন 

করিলেন এবং রাঁজ প্রতিভূ চতুর্থ জঙ্জনামধেয় হ- 
ইয়। রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন । 

স্্স্প ঈরি-০ 



পঞ্চদশ অধ্যায় | 

০ 

[চতুর্য জজ-রাঁজ্ভী কাচরাঁলীন্- চতুর্থ উইলিয়াম-ক্কা 
ণঘো নিক বিমোচন স্কান্সের রাষ্টবিপ্রৰ-দাঁস দিমোচন্ম- 

রাজ্ঞীংখিক্টে রিয়-সর রবর্ট পীল-ক্ঞাঁন্সের রাস্টবিলীধ- 

চাটিক্টি সম্প্রনায়-ক্রিমিয়ার যুস্ধ--ই্টইন্িয়। কোম্পানির 
খিলোপ ।] | 

১৮২০ খ্বীষ্টীর্দে তৃতীয় জর্জের মৃত্যু হইলে পর 
চতুর্থ জর্জ রাজে।পাধি গ্রহণ করিলেন । কিন্ত তিনি 
নিজপত্রী কাঁরোলীনকে রাজ্জীর উপাধি প্রদান 

করিলেন না। কারে।লীন্ন এতাঁবৎক।ল স্ষেচ্ছাভঃ 

ইটালী দেশে গণন করিয়! তথায় বাঁদ করিতেছি- 
লেন। তিনি এই অপমান সহ্থ করিতে না পারিয়। 
ইংলগ্ডে প্রত্যামন করিলেন। ইতিপুর্ধে রাঁজ। 
আপনার গুপ্তচর সকলের দ্বার! কারোলীনের ছুশ্চ- 

রিত্রতার অনেক প্রম'ণ সংগ্রহ করিয়। ব1খিয়াছি- 
লেন। অতএব রাঁজ্জী ইংলগ্ প্রত গমন করিয়। 

আপনার পদণর্ষাঈদ। প্রাপ্ত হইবার লিনিত্ত প্রা 
ঘন! করিলে পর ভুপাঁল নিজপত্রীত্র নামে অভি- 

যোগ করিলেন। হেখস্ অব লর্ডন্ সভায় এই 
বিষয়ের বিচার আঁরভ্ত হইল | প্রজাঁগণ রীঁজ্ভীর 
পক্ষ হইয়।ছিল, তাহাত্র। জানিত যে কাঁরোপীন 

যদিও দুশ্চরিত্রী বটেন কিন্তু রাজ। ভান অপেক্ষা! 

দ্বাম্পত্য ধর্মী উল্লঙ্ঘন গেোঁবে অধিক দূষিত হইয়াছি- 
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লেন। লড়ত্রেহখম্ নামক অতি প্রলিদ্ধ বাগ কাঁ- 
রৌলীনের উকী'ল হইয়া বস্তুত| করিতে লাগিলেন । 
প্রজাষাঁত্রেই ীহাঁর জয় বাঞ1॥ করিতে লাগিল । 
এবং বাঁজা৷ অতি কু-নিত ব্যবহার করিরাছেন ইহ 
সকলের প্রতীত হইল। স্তর র।জপক্ষের /জয় 

হুইব!র যদিও জন্পুর্ণ সম্ভাবন। ছিল, তথাপি রাজ! 
চূড়ান্ত বিচার রূট ৩ করাই বিধেয় বোঁধ করিলেন | 

ইহার পর রাজ। রাজ মুকুট ধরণ করিবার নিমিত্ত 
যে দিন মহা সদারোহ করিলেন, তাহার পতী 
সই দমোরাঁহ দর্শনাঁর্থে গমন করিয়। দেখবারিক 
গণ কর্তৃক অপমানিত হইলেন | এই মন্দোছুঃ- 
খেই কারো'লীনের মৃত্যু হইল। 

চতুর্থ জর্জ আপনার রাঁজকাঁল মধে? এক২ বার 

করিয়! সমুদয় প্রধান ইউরোপীয় অধিকার 
সন্দর্শন করিয়াছিলেন | তাহার মন্ত্রী মার্ক, ই 
অব্ লপগ্তণ্ডেরী সাহেব আত্মহত্যা করেন। মনেই 

হেতু বিচক্ষণবর “কানিং, জাহেবের ভারতবর্ষেত্র 

শাসন কর্তৃত্ব পদ গ্রহণ কর। হইলনা। তিনি 

প্রধান মস্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। কিন্ত তাহ রও 
হঠাঙ্ মৃতু হইল এব লুপ্রসিদ্ধ ডিউকু আনু 
ওয়েলিংটন ও অর রবর্ট শীল প্রভৃতি টোরী. 

মতাঁবলম্ষিগণ রাজমন্ত্রীর কার্ষো নিযুক্ত হইলেন । 

উহ্বাদিগের সময়ে আরর্ণগ্ডে কাথলিক্ সভা নামে 
একটী সভা অংস্থাঁপিত হয়। সেই 'দভার প্রধান 



রি 

চতুর্থ উইলিরম | ৯০৯ 
ছি 

“ওকোনেল,৬ সাহেব অভিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সুস।হ- 

দিক এবহ সদ্বক্ত, ছিলেন। এ সভার অভিপ্রায় এই 

যেরোমান্ কাঁথলিকদিগের প্রতি যে সকল কঠিন 
ব্যবন্থ] প্রচলিত ছিল সেই সকল ব্যবস্থা রন্িত 

হইয়। যাঁয়। টোবী মন্ত্রিগনের ও রাজার কাহার 

ইচ্ছ1 ছিল নী যে, উক্ত সভার ত'দৃশ অভিপ্রায় 

আুরিদ্ধ হয়। কিন্তু জনসাধারণের এ বিষয়ে 
যেরূপ অভিদভ হইয়াছিল তাহাতে উহ্বাা্দিগকে 
অগতা। সন্মত হইতে হইল । ১৮২৯ আ্রীষ্টান্দে 

ন্োম।ন্ কথলিকের। বিষুক্ত হইলেশ। 
৮৩০ স্বীষ্টান্দে ৪র্থ জর্জ্দের মৃত্যু হইল | উহার 

ভ্রাতা, পর্থউইলিয়ম লাম পরিশ্রীহ পুর্বাক ই- 
লণ্ডের রাঁজাসন গ্রহণ করিলেন । এই জময়ে 
ফাক্সদেশের রাফবিপ্রব ঘাটল | যেমন ফট 
ক্নর্ট র!জ্বংশীয় প্রথন চার্লস নিহত হইলেও 

উহার পুক্র দ্বিতীয় জেম্জ পিতার অনুবস্তাঁ হইয়। 
প্রজাদিগের স্বধীনতাঁপহরণ চেষ্টায় বিরত হয়েন 

নাই প্রতু/ত সহাঁকেও স্বরাজ) ডু্ত হইতে হই- 
যছিল, ফান্সেও অবিকল মেইরূপ ব্যাপাত্র উপ- 
স্থিত হইল । বোর্বনৃবংশীয় যোঁড়শ লুই প্রজাঁ- 

দিগের হস্তে জীবন বিনর্জন করিয়াছিলেন; তথাপি 

তদ্বংশ-সম্ভৃত একাদশ লুই ও তৎ্পরব্তাঁ রাজ। 
ঘাদশ চার্লস নিজ এজা ব্যু্হর মন রুবোয়! চ- 
লিতে পারিলেন না । সুতরুং শেষোক্ত নৃপাঁল 
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রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎ্পরিবর্তভে অল্পন্সি- 
বংশীয় লুই ফিলিপ্ররাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । 

ফান্নে এই ব্য/পাঁর উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডে 
ও “ালিয়(মেন্ট সভার দংশোধনার্থনমৃহ হত 
হইতে লাগিল । তাহাতে টেবরী মতাঁবলম্বী ওয়ে- 

লিংটন্ সাহেব র।জমপ্রিন্ব পরিত্যাগ করিলেন 

এবং হুইগ্ দভানুবত্তী “গ্রে লীছেব প্রধানমন্ত্রী 

হইলেন | ইহার সময়ে পার্লয়াশেন্টের সংশো- 
ধন কার্ধ্য নির্ধধাহিত হইল, জর্থাৎ যে সকল গ্রাঁশ 

ও নগর পুর্েবছুলোঁকের লিব।স স্থান হিল এবং পা- 

্পিয়ামেন্টে প্রতিভূ প্রেরণ করিত, এক্ষণে তাহা- 
দিগের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত হীন দশা প্রাপ্ত 

হওয়াতে আর এতিভু প্রেরণ করিবার ক্ষসত' 

পাইল না। আর যে দকল শ্হান পুবের্ং হীন 

দশাগ্রন্ত হিল, কিন্ত কাঁল বশে বাশিজ্ের প্রভাবে 

প্রবল হইয়! উঠি্ন(ছিল, তাহাঁর। প্রতিভু নিয়ে(- 
গের ক্ষমতা গাপ্ত হইল। ইহার পর ইংলও য় 

ব্যবস্থা! প্রণালী দংশোধনার্ধ বিশিষ্ট যন্ত্র হয়। 
তাহারই কিয়স্কাল পরে ইংরেজের, ২০১০০০০০০ 

'বিংশতি কো মু ব্যর করিয়। আপনাদিগের 
শুপনিবেশ্দিকগনের দান বাণিজ/ রহিত করিলেল। 
এই কীর্তিটী ইংরেজ জাতির সাধুশীলত | দেদী- 
প্যমন প্রমাণ হইয়। আছে) প্রধানমন্ত্রী গ্রে, 
সাহেব এইরূপ কীর্তিকলাপ দ্বার অ।পনার নাগ 
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চির স্মরণীয় করিয়া স্বেচ্ছাতঃ মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ 
করিলেন। মেলবুর্ণসাঁহেব উহার কর্মে প্রবৃত্ত 
হন। ইনি আয়র্লগের উপদ্রব করী প্রজগণের 
দমলার্থে একটী ব্যবস্থা! প্রচলিত করিলেন। পরে 

রাঁজ1 ইহাকে কন্মচুুত করিয়া পুনববর্ণার ওষে- 
লিংটন্ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রিত্বে অপিষ্ঠিত করেন 
এরং ইটালী হইতে জররবর্ট পীলকে আশলয়ন 

করেল, কিন্ত ইহার! অবিককাল রাজকীর্ধ্য নিব্বধহ 
করিতে পীরিলেন ন।। পুনব্বখর মেলরুর্ণের মন্ট্ত্ব 

লাঁত হইল | পরন্ত টনি কোন বিশেষ রাজনিয্বনন 

প্রচলিত ন। করিতে করিতেই ভূগাল লে ককী 

লীল] সন্বরণ করিলেন | 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ উইলয়মের ভ্রাতুগ্ধন 1 
আমাদিশের বর্তমান জরীশ্বরী বিক্টোরিয়। ইংল- 
গর রাজাসন পরিগ্রহ করেন । ১৮৪০ শীফীন্দে 

উহার সহিত জক্ঘন্দেশীয় শ্রিন্প আলুট নাহা 
সুযোগ; র।(জকুম।রের বিবাহ হুইল । রাজ্জী আ- 
পন পতি সমভিব্যাহারে স্কটলগু, বেলদ্জিয়ম, জন্মণি 

প্রভৃতি নানাদেশ পার্ধ্যটন করিয়াছেন । কিয়া, 

সাক্সাঁনি এবহ বেলজিয়ম প্রভৃতি নানাদেশীয় 

নৃপালবর্গও ভীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইহ- 
লণ্ডে আিয়াছেন। ফলতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন 
জাতির পরস্পর বিদ্বেষ ভাব যে এক্ষণে অনেক হুল 

হইয়। গিয়াছে, এদত স্পষ্টই. বোধ হইয়।ছে। 



১৮৪১ স্রীর্টন্দে মেল্রুর্ণ সাহেবকে মন্ত্রিব পশ 
রিত্যাগ করিতে হইল এবং সররবর্ট পীল তৎ- 

পদাভিষিক্ত হইলেন এই মন্ত্রিকর্তৃক আনে- 
কাঁদেক উত্তম রাজ নিম প্রচলিত হইল । ইনি 
ইহলগ্ডের অন্তর্বাণিজ্য এবং শন্তিরক্ষা ন্ষয়ে 

অনেক স্মনিয়ন [ির্ধারিত করির়। পরে শস্যের 

ভামদানি রশ্াঁনৈ বিবয়ে যে অকল অধিঝ্টছা নিয়ম 

প্রচলিত হিল, সমুদাঁয় রহিত্ত করিয়।দিলেন ; 
ইহলগ্ডের বাঁহর্পণিজ্য প্রণালীও সব্বতো'ভাবে 

উম্ুক্ত করিলেন; বাহীতে স্বদেশীয় জনগণের 
স্বাস্থ্য বিধান হয় এমত ব্যবস্থা জনক্ত প্রচলিত 

করিলেন এবং প্রজ। ব্যহের বিদ্যা শিক্ষীর জদ্ভু- 

পায়াবধারণের নিমিত্ত নমপিক প্রষ্ব(স পাইলেন ) 

১৮৪৩ শ্বীক্টাব্দে ইনি িনজকার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিলে লর্ড জন রমেল নাঁন। অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি 

ইংলগ্ডেত প্রধান নন্বী হইলেন | ইহার সময়ে 
আয়র্লণ্ডে অতিত ভয়কর ছুভক্ষ উপস্থিত হইয়(- 

ছিল, রদেল্ সংহের সেই ছ্ুভিক্ষ-জনিত দুঃখ 

নিবারণ করিবার অভিপ্রীয়ে সমূহ চেষ্টা করিয়!- 
টিলেন। ইহার সদয়ে অনেকানেক উত্তমোত্তম 
ব্যবস্থা সমস্ত গ্রচলত হয়। বিদ্যাঁশিক্ষ। বিষয়েও 

ইস্ছার মনোধোগের ক্রেটি ছিল ন'। 
১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্দে ফরাসীর|, হঠাৎ রাজ বিদ্রোহে 

গপ্ররভত হইয়! আঁপনাদিগের রাজ! লুইফিলিপ্কে 
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'্বদেশ হইতে বহিস্কত করিয়] দিল এবং পুনর্র্বার 
সাধারণ-তস্ত্র শীসন-এণালী প্রবর্তিত করিল । 
ফন্স-রাঁজ ইংলগ্ডে পলায়ন করিয়া আসিলেন | 
ফলত্ঃ এই জনয়ে ইউরোপের সর্বত্রেই ছুঃস্ছ 

প্রজাগণ স্ব শাসনকর্তগণের বিকদ্ধ মতাঁব- 

লম্বী হুইয়। তীহাদিগকেই আপনাপিগের দুর- 
বন্থার নিদাীনভূত বিবেচপী করিয়। সাতিশয় ক্রোধ 

এবং ঘ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহার! বলিত 

যে, একই রাজ্যের মধ্যে কোন প্রজা অতিশয় 
বিভব শালী এবং কেহ বা উপজীব্য-বিরহিত 

হইয়। থাক অত্যন্ত অন্যায্য। শাঁদন কর্তৃগণের 
কর্তব্য উহার, এই: প্রকার উৈসাঁদৃশ্য নিবারণের 
উপায় করেন-_ শ্রমজীবীদিপের অবস্থা উন্নত করেন 
একং বিকলেক্দ্িয় প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম ব্যক্তি 

ব্যহের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়? দেন! 

এই সকল মত ভ্রনশঃ ইহলগু পর্য্যন্ত সংক্রা- 

মিভ হইয়। আসিল এবং “চট্ট” নামক এক জম্প্র- 
দায় দল বদ্ধ হইয়" রূ.ষ্ট, বিপ্রাবক পরানর্শ সমস্তের 
ভান্দোলন করিতে লাগিল । কিন্ত ইংলগুয় লে'ক। 
সকল ফরাসীদিশের ন্যায় নিতান্ত চপল বা তরল 

মতি নহে! তাঁহারা এ সকল ছুষ্টাভিসন্ধির 
অনুমোদন করিল ন। এবং ভিউক অব ওএলিংটন 
বিলক্ষণ কৌশল পুর্ববক উমন্য বিনিবেশ করিয়। 
চট মতাঁবলম্বীন্দিগকে এতাদৃশ ভয় প্রদর্শন 



২১৪ ইৎলগ্ডের ইতিহাস! 

করিলেন ঘষে, তাহাঁর। কৌন একার অত্যাচার খ- 

রিতেসাহসিক হইতে পীরিল না । 
কিন্ত ইটালী, ভ্ির(, পৃসিয়া, হঙ্গেরী, স্পেইন 

এবঙ পৌর্,গল প্রভৃতি দেশ এই সময়ে অতি ভয়- 
ক্কররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল । অর্ধত্রেই 
প্রজাকুল বি.৫দ্রাহে প্ররত্ত হইল | যে২ সাঁআজ্যঞ্চ বি- 
ভিন্ন জাতীয় লোকের সম্মিলন ছাঁর। সমুহ্পন্ন হইয়াঁ- 

দিল তথায় জাতি বৈর প্রবলতব হইয়! সাত্রাজ্য 
বন্ধনকৈ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল 

ভআঁর কোন২ সকলে ঈ* একরাজোর কিয়স্ভাগ পুর্বরা- 
জার অধীনত পহ্সাঁর করিয়া,অন্য রাঁজ্যের সহিত 

সম্মলিত হইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিল । অস্ত্রবল 
এবং মন্ত্রণ কৌশল ঘ্াঁর। বহু বিবাদ বিসম্বাছের 

পরএ& সকল গোলোধষোগের নিবারণ হইয়া! পরি- 
শেষে প্রায় সকল ইউরোপীয় রাজোই ইহলগ্ডের 
অনুরূপ শাঁসন-প্রণাঁলী সংস্থবপিত্ হইয়া উঠিল। 

2৮ট১ খুষ্টাঁব্ডে মহাত্মা খ্রিন্ন, আঁলবর্টের লবি- 

শেষ যত পৃথিবীস্থ সমুদয় জনপদবালীপিগের 

দিশপ্প এসুতে ড্রব্যজাত সঞ্চিত হইয়! একটা প্রকাণ্ড 

ূ ঈ্যথা অহ্ঠিয়া | 

ডেনমার্ক এবং ইটালী দেশে এইবপ ভইযছিঙ আঁয়- 

ঈর্ডের গ্রজাগণও ফকালীরিগেষর জাধারণী অভাঁতে এই নয়ে 

এক লিপি রণ জরে এবং ইত্লন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 

€5ষ্টা পায় । রি 
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কাচভবন মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল 1 এ সমু- 
দায় সামগ্রীর মূল্য ভন্থ্যুন ছুই কোটি মুদ্রা হইনে 
এবহ ত্রয়োবিংশ সপ্তাহ কালীবধি তদ্দর্শনার্থ নানা 
দিগ্দেশীয় ছয় কোটি মনুষ্য সমীগত হইয়ছিল। 

কাচ ভবনের অনুকতি এক্ষণে নিউইঅর্ক, পারিস: 
ডৰ্লিন্ প্রভৃতি স্থানে বিনিশ্মিতি হইয়াছে এবহ 
তাঁহও জাইডেলহাম্ নানক স্থানে যহ্কিঞ্চিজ্রপে 
পরিবর্তিত হইয়! অদ্যাপি বর্তনণন আঁছে। 

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডিউক জব ওএলিংটনের মৃত্যু 
হয় এবং তাহাঁরই কয়েক দিবন পরে তাহার প্রতি 
পক্ষ মহাবীর নেপোলিয়াল্ বোনাপাটর ভ্রাতুস্পভ্দ 
ফাঁন্সের আট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন1| লুই লেপো- 
লিয়ন্ অতি স্ুচতুর এবং সক্ষম বক্তি। ইনি সা- 
আঁজ্য লাঁভ করিয়। অবধি এপর্য্যস্ত ইংলগ্ডের স- 
হিত স্থির সৌহার্দ বন্ধন করিয়া রাঁখিয়াছেন এবং 
প্রায় জর্ধস্থলেই ইংরেজদিগের জাহত একমত 
হইয়। অন্যান্য ভূশীলবর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি 
করিতেছেন । * 

১৮২৩ খুক্টান্দে কমীয় সআাট নিকোলাঁদ তুরস্ক 
শাঁআজ্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত এতিজ্ঞ, করিয়। এ 

দুর্বল রাজোর প্রতি আপনার অগণ্য নৈন্যচয় এবং 
অন্তি পররীত্রান্ত পৌতবাঁহিনী প্রেরণ করেন। ইংলগু 
এবং ফাঁন্স তৎক্ষণাৎ গিলিত স্থইয়। তুরস্কের রঙ্গার্থ 
সজ্জীভৃত হইল। পরব্সর ডেনুব নদীর তীরে, 
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অন্মিনিয়। প্রদেশের পশ্চিম ভাগে, ক্রিমিয়] 
প্রাক়োদ্বীপের মধ্যে তুমুল সংগ্রান আরত্ত হইল। 
কলীয়র। বছকাঁলাবধি ক্রিমিয়ার অন্তর্গত শিবাষ্উপল 

নামক নগরে ছুর্গপি নিম্দীণ করিয়। তাহ নিতান্ত 
অজেয়ব্ করিয়া তুলিয়।ছিল। সেই নগরের 
সন্গিহিত লমুদ্রক্রে(ড়ে উহাদিগের স্বর রণতরী 

প্রস্তত ইহই.তছিল এবং ভথ। হইতেই উহার। 
বাইয়া তুরক্ক স।আ'জের এতি হঠ।ৎ জা ক্রমণ করি- 
তে পারিত। অতএব মিলিত ফরাসী এবং ইহ" 

রেজ টসন্যগণ সেই নগরাভিমুখেই প্রেরিত হইল। 
এই নগরাবরোধে উভয় পক্ষের বল, রুদ্ধি, সমর 
কৌশল এবং দ্বঢ়প্রতিজ্ঞত। বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত 
হইতে লাগিল । ইংরেজেরা, জৈন্যগ-ণর প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্যাদি লইয়। ধাইবার নিদিত্ত সমুক্রকুল 
হইতে রণস্থল পর্যান্ত একী রেইলওয়ে প্রস্তুত ক- 

রিলেন, লগ্ন এবং পাঁরিস্ হইভে হুদ্ধস্থল পর্য্যন্ত 

ভাঁডিতবার্ভীবহ সমুদ্র গর্ভ দির পরিচালিত 
হইল-_নহত এব পীড়িত উসন্যদিগের দেব] 

শুজ্বর নিনিত্ত নিস্নাইটিদ্েল প্রভৃত্তি অতি দয়- 
শীল কাঁনিলীগণ স্বদেশ হইতে যাইয়া যুদ্ধস্ছলে 
উপস্থিত হইলেন--আঁর উদনিক কাঁষ্যের বিবিধ 
বিশৃপগ্বল। প্রক(শিত হওয়।তে তাঁৎকাঁলিক এ্রুধনমন্ত্রী 
লর্ড আবর্ডিন সাহেব স্বকম্মচ্যুত এবং লর্ড পান্স- 
উন সাক্কেব তত্পদাভিবিক্ত হইলেন | সার্ডিনিয্ার 



রুলীয় নতগ্রাম। ২, 

|জাও এ সময়ে ইংরেজ এবং ফর।সীশিগের সহিত 
একপরাম শী হইয়। খুদ্ধস্থলে সৈন্য প্রেরণ করেন। 

বছু কষ্টের পর শিবাঞপলের প্রধানতম দুর্গ ফরাসী- 
দিগের হস্তগত হইল এবং কসীয়র। আর নগর' 

,মধ্ো তিষ্ঠিতে না পারিয়া কিঞ্চিদুরে অপশ্যভ 
হইল । ৰসীয় সআট নিকোলান এইরূপে অপ 
মানিত এবং ভগ্নমন1 হইম্ম! দেহ ত্যাগ করিলেন 
এবং তাহার পুজ্র দ্বিতীঘষ আলেকজগ্ডর সাআজাজ্যর 
অধীশ্বর হইলেন | অষ্টীয় সআটের মধ্যস্থতায় 
১৮৫১ খু্টীব্দে প্রতিপক্ষ উভয়দলে সন্ধিবন্ধন হইল 
এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অক্ষু্ হইয়া রহিল 

পারস্য সাঁআজ্য মধ্যে কপীয়র। নানা! কৌশল 
€ ভয় প্রদর্শন দ্বার? বিলক্ষণ এভাঁৰ প্রাপ্ত হইক়্ 
আদিতেছে সুতরাঁৎ কলিয়ার সহিত ইংলগ্ডের 
বিবাদ হইলেই পারস্য জাওাজ্যের প্রতি ইং রেজ- 

. দিগের কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ হইয়া থাকে । ফলতঃ 
কলিয়ার সহিত উল্লিখিত যুদ্ধব্যাপীর অর্বতোভাৰে 

[নঃশেঘিত না হইতে হইতেই পারসিকেরা কোন 

পুর্বক্লত সন্ধির বিকদ্ধে হীরাট নগর আক্রমণ করি- 
যছে বলিফা ভারতবষীয়ি গবর্ণমেন্টঃ ইংলত্তীয় গবর্ণ- 
মেন্টের আদেশান্ুসারে পারলসিক্দিগের দেশে 

ইসনা রণ করিলেন | এঁ সৈন্য দ্বারা পাঁরস্যোপ- 

সাঁগর সমিহিভ বুজায়র নগর' আক্রান্ত, পরাজিত 

১০ 
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এবং অধিব্ত হুইল । অনতিবিলম্বে ইংরেজের] 
চীন রাজ্যের সহিতও জমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
পারস্য ও চীন উভয় দেশেই উসন্া প্রেরণ করিতে 
লার্শিলেন। উভয় দেশেই উাহাদিগের জয় হইতে 
লাশিল। কিন্ত ইতি পুর্কে মাঁকুইিস্ অব ডাঁলহেসির 
শসনকর্তৃত্বের মধ্যে ভারতবর্ধীয় প্রধান ব্যক্তিত 
দিগের প্রতি কতকগুলি স্থকঠিন নিয়ম প্রচারিত 
হুইয়। গিয়াছিল, লাঁগপুর প্রদ্থাতি কএকটী রাজ্য বিশে- 
বতঃ অধোধ্য। এদেশ ইংরেজাধিকাঁর-সম্তুক্ত কর! 
ইউ য়াছিল এবং পুর্বে যেমন স্থুনবিশেষের মধ্যেই 

সৈনিকগণ কার্ধ্য করিরে, তাহাদিগকে সর্বত্র 

হইতে হইবে না এমত অঙ্গীকার সহকারে মিপাহী- 
সমস্ত সংগৃহীত হইত এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত 

কর! হুইক্াছিল । জিপ্পাহিরা নিতান্ত মুর্খ এবঙ 
অন্ভিজ্ঞ'। তাহাব। মনে নিশ্চয় করিল তে, নিতান্ত 

সুরাকাঁফষ ইংরেজের] এতদিনে সমুদয় ভারতবর্ষ 
জাপনাদিঘের কবলিত করিয়, এইবারে এত্যন্ত দেশ 

সমস্ত অধিকাঁর করিবার নিষিত্ত নিতীন্ত চেষ্টা করি- 
বে। কিন্ত দেই মলক্কীমন। সিদ্ধির নিমিত্ত টসন্যের 

আবশাকতা হইবে স্তরাঁৎ আঁমাদিগকেই এ 
সকল লেচ্ছদেেশে লইয়। যাইবার নিনিত্ত এয়াল 
পাইবে এৰং তজ্জন্য আমাদিশের জাতিনাশ 

করবে | দিপাহিদ্িথের মানসাকাশ এইরূপ সন্দেই 
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হাকুল হইয়। আছে এমত সময়ে টোটা কাঁটিবার 

অনুজ্ঞ প্রচারিত হইল। অভ্ত লোৌঁক মাত্রেই পর- 
চিত্ত পর্যযালোচনে নিতীন্ত অক্ষম বলিয়। সর্ববদ: 

সন্দিহাঁন-মন হইয়। থাকে । কোঁন হুতন কার্য্যের 
আদেশ করিলেই--কোন অভ্ভুতপুর্বব্যাপাঁর উপ- 

স্থিত হইলেই: তাঁহ!র। একান্ত বিরক্ত এবং দুষ্টীভি- 
সন্ষির সম্ভাবনা করিয়। থাকে । জিপাহির।. তাদৃশ 

লময়ে তাদুশ অস্গুভ্ঞ। প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে 
উদ্মত্ের ন্যায় হইয়। উঠিল এবং হাঁজবিদ্রোহে প্রত 
হইল । এই বিদ্রোহ সমকাঁলে যে কত ভয়ঙ্কর 

ব্যাপার, কত ভ্ত্যাচার, কত নৃশংসতা প্রকাশ এবং 

কত সাহলিকতা ও বীরতা'র কাঁধ্য হইয। গিয়াছে 
তাহা একখখনি গ্রন্থে তন্ত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা 

আবশ্যক.। যাহা হউক, চিরল্মরণীয় নাম। ভারত- 
ধের শাঁসনকর্ত। লর্ড কাঁনিং বাহাছুরের প্রযস্ত্ে 

এবং কৌশলে বিদ্রোহিবর্গের দমন) রাজ্যের 
পুনঃসংস্থপন এবং ইংরেজাধিকারের বুল দোষ 

সংশোধন হইরা পরিশেষে ১৮৫৮ তি 

সেপ্টম্বন্ন মীসের এথম দ্রিবস হইতে এই সাঁআজা 
ইংলগেশ্বরীর সাক্ষাৎ অধীন এবং জগদ্দিখযাত ইফ$- 

ইণ্ডিয়। কোম্পানির বিলোপ হইয়াছে । রাজা 
এতদ্দেশীয় এ্রজা দমস্তকে স্বদেশী ইংলপ্ীয় 
প্রজা-নির্বিশেষে প্রতিপাঁলদ করিতে অঙ্গীকার 



২২৩ ইতলগ্তের ইতিহান । 

করিয়।ছেন--সেই আঙ্গীক্কীভি সম্যক্ন্মপে প্রতি- 

পাঁদিত করবার নিনিত্ত জগনীশ্বর ভীহাকে দী্যায়ূ 

কৰন। 

সারি 








